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Förord

skall analysera vilka krav uppkomstenKommittén storanya av
multinationella företag med globala ochinvesterings- expansions-
möjligbeter ställer påfolkstyret. skall belysa ocb diskuteraKommittén

vilket internationaliseringen produktionenpå påverkarsatt av
politikens möjligheter tillgodose medborgarnas politiskkrav påatt att

kunna påverka levnadsbetingelser.sinavag

frågeställningar fokusstod Demokratiutredningen höllDessa i när
offentliga Stockholmssitt seminarium Konserthus deni 9

december diskuterades olika idéer och delsDär teorier1998. om
huruvida globaliseringen finns idé och dels vadsom som process

fallden betyder föri den nationella demokratin, dels vilkaså
demokratiska deninnovationer både möjliggör och nöd-som
vändiggör. föreläsningar och samtal anlade talarna skildaI inter-
nationella, historiska, Sociologiska, ekonomiska, Statsvetenskapliga
och politiska perspektiv.

här frånsamla inläggenGenom seminariedagen önskaratt
Demokratiutredningen underlag för fler samtal dege om en av
viktigaste för den svenska folkstyrelsen.utmaningarna

Ledamöterna i Demokratiutredningen har ställninginte tagit
till Synpunkterna materialet.i

Erik Amná
Huvudsekreterare
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Inledning
DemokratiutredningenfpSchmidt, ledamotOlle av

Demokrati-seminarium,till dagensvälkomnaVarmt arrangerat av
utredningen.

vanlig utredning,kan kanske inte någonMan ärsäga utanatt
ocksåharslarvigtuttrycka litefår mig såjag ett annatom

till debattstimuleraoch detuppdragmycket viktigt är omatt
publicerandetflitigaDärför detallmänhet.demokratifrågor i av

jaghemsidadärförskrifter och nätet somrapporter, en egen
därförwwwdemokratitorgetgov.se,har besökt:hoppas niatt

utgångspunkten isjälvklara vårtockså detta seminarium. Den
med-varjeregeringentydligtocksåarbete såär anges avsom
fyraDirektivensamhället.delaktighettill iborgares rätt anger

ochekonomiekonomin;Internationaliseringenhuvudområden: av
och kom-informations-samspel, Sverige i Nyademokrati EU,i
medieland-detinformationstekniken;munikationsmönster; nya
utvecklingenochsektornoffentligadenFörändringarna iskaper,

huvudområdenfyradessafolkrörelserna. Detinom rege-somvar
fått kom-utredningenval harEfter höstensringen ettangav.

analyseranämligendagarna,alldelespletterande uppdrag i att
Valdeltagandet.det lågaorsakerna till

huvudområden, vilket visaralltså våraDagens ärämne ett av
ochglobaliseringfrågornaläggerden vikt regeringen omsom

harvad det inne-med alltmed iSedan EUdemokrati. år ärtre
kraftträder iveckor EMUsvenskar.för alla Om någraburit oss

självbestämmandethurhar blivitoch redan är omstortvarse
internationelladendag sigutanför. varjeSnartstår trängersagt

somligaoch Zeneca.hörde FörAstraekonomin på. I ommorse
Ökarmöjligheter.oanadedetandrahot, fördetkänns ett gersom

eller har våravärld nationsgränsermöjligheter iSveriges utanen



INLEDNING

möjligheter själva begränsats, kan den svenskaegna att styra oss
modellen överleva allti internationaliserad värld Temat ären mer
aktuellt. harRegeringen dagi bjudit oppositionen till samtal om
skatterna och kraven till anpassning till den globala ekonomin. När
jag riksdagensi finansutskott hösten och valuta- och1992satt

blåste dåräntestormarna kändes mina möjlighetervärstsom att
vanlig riksdagsledamot kunna påverka starkt begränsade.som som

Min uppgift tillspetsatnågot med knapptryckning be-var att en
kräfta det Carl Bildt, Wibble ochAnn CarlssonIngvar och desom
andra gjorde i nattliga Rosenbad.i slutsatsMen minmötenupp av
denna erfarenhet det inte självklartär Sveriges självbe-äratt att
stämmande allmänt minskat. beroendeVårt omvärldenrent av
visar sig snabbare tidigare dag,i möjligheterän våra skapamen att
goda förutsättningar för livaktig demokrati och bra Sverigeen ett
behöver för den skull hainte minskat. internationellaDen utveck-
lingen kräver andra, och metoder, bättre beredskapsätt ochnya

långsiktighet beslutsfattandetistörre och internationellmer av
samverkan och samarbete och demokrati.mer av

Till dagens seminarium har bjudit helin rad prominentaen
talare utifrån skilda utgångspunkter kommer belysa dagenssom att

och kan bättre skickadämne inleda förrevåränvem vara att stats-
minister Carlsson.Ingvar harHan varit med och format den
svenska välfärdsstaten. har ocksåHan landvårt de inter-närstyrt
nationella svängningarna fart allvar, han har fört Sverige itog

och han harEU också bred internationell erfarenhet och det är
framför allt deni rollen CarlssonIngvar här dag.i Mycketärsom
välkommen



globalaDemokratins
räckvidd

Ingvar Carlsson

politik för demo-folkstyretför kräverutmaningarNya ettatt en
aktörer ocbglobalt ledarskap formas. kräverkratiskt mångaDet

åtgärder.många
under efterkrigstiden,bryta viktigbehöver principVi mot ennu

angelägen-världssamfundet fården ingripa iinte suveräna statersatt
sakför aktualiseraheter. örtryckta behöver sinF minoriteter vägar att

behöver ocksåglobal vid sidan Vipå nivå sina regeringar. ettav
bättreekonomiska politiken medforum för samråd denom
säkerbetsrådetpolitiskaförankring från demokratisk synpunkt. iDet
förstärkningocksåbör krävsrepresentativt. DetFN göras avenmera

rattsordningfungerandeden internationella rättsordningen utan en-
kan demokrati fungera.ingen

T/øeordförandeskapCarlsson bakgrund isittDet Ingvar mot avsa
vidban medverkadeGlobal dåGovernanceCommission on
demokratinGlobaliseringen ochDemokratiutredningens seminarium

referat bansden decemberStockholms Konserthus Etti 1998.9 av
framträdande bär.återges

fyraframför inledningsvis exempelCarlssonIngvar nya upp-
ochföljd dramatiskagifter och för demokratin tillutmaningar av

förändringarsnabba samhället:i

blandvarandra,har kommitJordklotets innevånare närmare0
exempelvisMiljöhoten,bättre transportmöjligheter.annat genom

problemozonskiktets har skapatuttunning, somgemensamma
krig mellanfly ifrån. Kärnvapenhotetkan bortingen gör att ett
Fattigdommänskligheten.stormakter faktiskt kan utplåna hela
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debefolkningsomflyttningarförtryck kan leda tilloch även-
påverkas.omkring sigmed högstarikaste stater murar

harHistorisktmakt.delhar förlorat sinNationalstaten av0 en
be-och dennationalstatenfrånochmycket, utgåttgott ont,

avgörande aktör. justheltsjälvklar, Mentraktas alltjämt nusom en
del makt.förlorar den sinen av

Carlssondåsnabbaresker mycketFörändringarna Ingvarän0
kansliErlanderspolitiska arbete. i Tage 1958,började Då,sitt upp-

åtgärdbeslutmedgavhurlevde Carlsson när ettatt entempot om
blev bradetförändringar inte såfattat, kundeså göra ommanvar

effekter.och snabba Omtillåtgärden letttänkt innan storasom
området,ekonomiskadetfattar beslut "omdagi manettman

oerhördabli innankonsekvensernafel signaler, kan manger
till politiken.ochutvecklingenhunnit bromsa rättat

Kundeoch mäktigare någonsin.världenKapitalet i änär större0
ochomfattningdenvärldskapitaldrömmaKarl Marx ett avens om

flyttasdet dag besitterrörlighet i Enormamed den summorsom
blixtsnabbtteknikenmed den statsgränserna.övernya

medarbetetdetta lägeCarlsson i måsteIngvar poängterar attatt
kommerNationalstatenfyrademokratin ske nivåer.förstärka

det lämp-aktörerna,de viktigastefortfarande ärmenatt vara en av
riks-tidigarefrågor avgjortsdelegeraoch Önskvärtligt att som

decentralisering.alltsåbeslutandetill lokala, instanser,nivå en
alleuropeiskaoch detutvidgningEU-anslutningen, EUzs sam-

klaras nationsgränserna.frågorarbetet, visar måste översom
självklartplattform. intenaturligblir DetRegionerna är atten ny
demokratiformer fördebör kopierakan, vill elleri regionenman
för "detkallaspopulärtfinns nationalstaterna. Deti somsom nu

införställerunderskottet"demokratiska inom EU ut-stoross en
byggaskadennadet givetmaning inte mötasär attatt genommen
börochnationella parlament regeringar. Manmotsvarigheter till

krav,demokratinsförandrakanske helt mötavägar menaratt
Carlsson.Ingvar

10



lNGVAR CARLSSON

den globalaDet dennivån ochsvåraste,är mötersom
kanske viktigaste, förutmaningen demokratin, Ingvarmenar
Carlsson. handlar det utsträckningi mänsklighetensHär stor om
överlevnadsfrågor: fred eller krig, miljö, svält, rasism m.m.

Carlsson betonar bör söka för finnaIngvar någonvägaratt att
form för globalt demokratiskt ledarskap.

har co-chairman Thevarit Global-Jag i Commission on
slags GlobalGovernance. däremotNågot jag inteGoverment tror

ögonblick skulleDet igenpå. åter misstagett ett attatt trovara
nationalstatens demokratiformer kan överflyttas till global nivå.

kommer fungeraDet och detinte skulle heller särskiltinteatt vara
bra från demokratisk synpunkt, Carlsson.Ingvarsäger

Global förutsätter aktörer ochgovernance" många många åt-
gärder. för det globala demokratiska ledarskapetFormerna måste

flexibelt och förändringsbart, Carlsson.vara menar
Vad blir alternativet orkar medinte eller vill utveckla ettom

demokratiskt globalt ledarskap överlåta ellerKan någraen
stormakter världen, demlåta världspoliser ochatt styra vara
hoppas de sköter ledarskapet anständigtå våra vägnaratt ett

realiteten skulle det dag innebära siktsätt I i kanskeUSA,
också Kina, Ryssland, eller land.Japan något annat

CarlssonIngvar sig tycka mycketpå många USAsäger sätt om
skulle vilja överlämnainte världens öde helt och hållet tillmen
president.USA:s Allra helst denna president skall syssla medom

mycket detså de viktigaste frågorna världen.iän rörannat som

skrämmandeDet alternativet emellertid enligt Ingvarårmest
Carlsson konstateratvingas orkar medinte någotattom
ledarskap global överhuvudtaget ochnivå det alltså bliratt

slags anarki kommernågon råda välden.iattsom
illa kommer detNågon aldrig kommerså Vigå.säger att att-

aldrig släppa det dithän. övertygad denjag inteMen såär attom
invändningen riktig, Carlsson. tänkbartIngvar Detär säger är ett
alternativ.

11
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skulle avvecklas ellertroligt DenDet inte FNär stoppas.att
farligaste sönder,vittrarsituationen uppstår FN tappar merom

handlingskraft sjunker ochoch och isin att nermer mermer av
skede med oerhörda risker. vill minaanarkistiskt inteJag attett

behöva leva sådan världbarnbarn ska i en

mellan:uppfattning dessa alternativ väljahar enligtVi min atttre
globalt ledarskap,former för demokratisktutveckla attettatt

världspolistolerera eller stormakternågon någraatt ossagerar
anarkistiskt tillståndeller riskera glider in i någotutanatt ett

Carlsson.ledarskap alls, Ingvarsäger
konfronterar amerikanskaberättar han då och då sinaHan att
ibland skeptiskamed dessa alternativ. kan såDevänner vara nog

kanhamnar de alltidtill diskussionen i nej: USAiFN. Men ett
heller dehär och anarkin vill inteinte sig såta ett stort ansvar

de ståndpunktenha. samtalen med Carlsson hamnarSå i Ingvar
demokratiskt globalt ledarskap.det behövs ettatt

Carlsson, det dystra dagsläget inteiMen, Ingvar ärsäger att
säkerhetsråd uppfyller detmedlemUSA i FN:s mestsomens

medlemsavgift, ochsjälvklara kravet, nämligen betala sinatt egen
för klarabrukar bli vad behövsdet överens atttrots att om som

världen framtiden.i
naturligtefter kriget detgrundadesNationernaNär Förenta var

A och samarbete.diskussionen ägnades säkerhet Sååtatt staternas
dag det kalla kriget bortadet också under det kalla kriget. I ärvar

förutsättningarna helt förändrade.och Majoriteten existeran-är av
traditionella mellanstatligade konflikter inomstatligaär även om

finnas framtiden.konflikter förvisso finns och kommer också iatt
funderar demokratin kan utvecklashurMen när övernu

kon-söka hur kan lösaglobal ocksånivå tvingas mansvar
flikter inom staterna.

enskildauppenbartFörtrycket dag iminoriteter i mångaärav
för med problemkan skapa möjligheterHurstater. grupper av

behandlade globaldetta slag saker nivåsinaatt
får redovisaCarlsson, jagIngvar-Jo, säger sortsom en

den detta:provisorisk för den globala demokratinutopi så är

12



CARLSSONINGVAR

ska naturligtvis hörnstenen.Förenta Nationerna inteOmvara
hade dag ochi ändå ville diskutera fram formerFN tillom oss
för globalt demokratiskt ledarskap skulle vilja åstad-såett
komma former för samarbeteorganiserat mellanett staterna som
kunde hantera de aktuella, problemen. brytatvingasDånu nya

de viktigaste väldigt viktig underprinciperna, principmot en av en
efterkrigstiden, nämligen får landsinte ingripa i suverä-att ettman

förnitet, de allvarliga problemen ska kunna lösas demo-iatt mest
kratisk ordning.

förtrycktaMinoriteter, enskilda individer och frivilliga-
organisationer möjligheter aktualisera problemmåste sinaattges

global vid sidannivå sina regeringar, Carlsson,Ingvarsägerav
med tillägget det kan modest krav.att ettsynas vara

han, det innebär förändringMen, väsentlig för-isäger en
hållande till hur fungeratdet hittills. Carlsson harIngvar genom
The Commission Global föreslåmedGovernance varit atton om

han mycket enkla förändringartvå, skulle kunnasäger,som som
till mycket folkens detFN institution, sågöra mera av som var

tänkt från början och det stadgarna.istår NationernaFörentasom
folkens inte bara regeringarnas organett organ,-

Vid sidan generalsekreteraren och säkerhetsrådet vill Ingvarav
Carlsson petitionsråd. detta för-skulleVia minoriteter,ett nyttse
tryckta individer och frivilliga kunna sakerorganisationer sina
framlagda och prövade. finnerpetitionsrådet rimligtOm så äratt
läggs saken fram säkerhetsrådets bord. Petitionsrådet skulle
kunna bestå fem framstående har det globalaav personer som
samhällets förtroende, enligt Carlssons förslag.

kanske förslag,enklareEtt NationernaFörentaännu ärannat, att
generalförsamlingens för frivilligasal organisationeröppnar

dagarna församlingensinnan hösten de fårsåmöte öppnas att
möjlighet diskutera läget världen. skullei naturligtvisDe inteatt
kunna fatta beslut världssamfundetsnågra å såvägnar sättmen
skulle deras diskussion leda till också sådant villatt statersom
förtränga kan hamna dagordningen. kan leda tillDessa möten

undertryckta uppfattningar och problem bättreminoritetersatt

13
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bli kanalMed världspressen samlad kan detuppmärksammas. en
politiskt ledarskap.för de saknar sådana till globaltettsom

föreställakonstaterar dag kan sigCarlsson ingen iIngvar att
jämställd-miljöpolitikendet gäller Rio,iFN-möten, oavsettstora

non-govermental-organi-heten elleri Beijing något utan attannat
har massmedi-finns med. Och där de medvaritsations NGO:s

uppmärksamhetofta aktiviteter väl såNGO:s storgett somerna
höstVarför varje iinte FNregeringarnas. göra sättsamma

formasledarskapet ocksåglobala demokratiska måste såDet att
nationalstatenproblemen blir hanterade.de globala ekonomiska I

valrörelsen parla-politiken väldigt mycket, såväl ihandlar i som
Väldigt mycket politikensekonomins skötsel.mentet, sam-avom

valrörelsegrunden ekonomi. iarbetsproblem handlar i Ingenom
huvudroll.föras ekonomin spelarkanSverige Menutan att en
där kanharglobal representativtnivå inte ett man ensorgan

företrädare för denproblemen. Ochdiskutera de ekonomiska
predikatekonomiska har de tillnyliberala teorin åren15 20senaste

krafter sköta självanödvändigt. bara dessa sigdet såinte Låtäratt
blir det bra, har de sagt.

lagtThe Globalden Commission GovernanceI rapport onsom
fråganfår rådafram denna inställning intesåså ärsäger att om

inträffar.katastrof inträffar, denekonomisk Förnärutanenom
redan inträffat. Somliga visserligen Asien-har denVissa säger att

skördatfall har den också redankrisen redan i såöverär men-
offer. finns pessimistiskaocksåDetmånga över ut-prognoser

de krisen långtför och Slårvecklingen i USA Europa.Väst är-
ifrån över ännu.

kan diskutera detta.har inget På många årMen organ somnu
diskuterathaft Nobelpristagare ekonomihar iinte som ensen
Nobelprisfick dedessa problem gångna årensMen1998 en.-

för vetenskapssamhälletsymbol hur heller in-kan intestå som
för dessa problem.sigtresserat

för bra den kanväl och intei sigG7-gruppen är ansesmen--
säker-behöver ekonomisktrepresentativ. Jag att etttrorvara
Carlsson.eller likandehetsråd inom något IngvarFN sägerorgan,

14
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finner detHan uppmuntrande Delors, med erfaren-Jacques sinatt
het finansminister Frankrike ochi president EU-kommis-isom
sionen, också driver detta krav hårt.nu

föreslagitjag detNär tidigare har det viftatsnågra gånger åt-
sidan. här kanDet för litet land gärnarepresentant etten som
skulle vilja med och bestämma förstårinte sigvara men som
saken tycks de sådant kanMen något intesäga, sägamena. man om
Delors, han har varit med och han vill också haG7-mötena ett
ekonomiskt säkerhetsråd inslag globalti demokratisktett ettsom
ledarskap.

Carlsson pekarIngvar behovet samordning mellan existe-av en
rande institutioner världsnivå: Världsbanken, Erfaren-IMF osv.
heterna från EU-samarbetet har stärkt honom. deminnsHan
hånfulla kommentarer förekom här och där han vid sinanärsom
första och andra statsminister medverkade ochi EUmöten som
föreslog samordning den ekonomiska politiken. Deten av var
också huvudargument för Carlsson huvudIngvar överett att taget
skulle förorda medlemskap. Och dag hari tagit stora steg
mycket snabbare vad trodde möjligtjag riktning,iän rätt sägervar

Carlsson.Ingvar
absolut övertygad-Jag också den globala nivånär attom

finna former förmåste diskussion den ekonomiska politikenom
hittarinte perfekt form från början. Tilltron till deäven om en

demokratiska institutionerna tål fortsättningsvisinte saknaratt
sådant forum.ett

Även det politiska säkerhetsrådet behöver reformeras och göras
representativt, enligt Carlsson. tycker detIngvar Han ärmera att

olyckligt Tyskland och långsiktigt utanförJapan ståratt ansvars-
tagande. Självfallet behövs också bättre för tredjerepresentationen
världen: Afrika ochAsien, Latinamerika. finnasborde fleraDet
roterande medlemmar.

framför-Jag säkerhetsrådmig med medlemmar.23ettser
dåNågon det blir för byråkratiskt. medSverige,Mensäger att

cirka nio miljoner invånare, har det antal ministrar inära nog
föreslårregeringen förjag säkerhetsråd. TaletFN:s 23som attom

15
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undanflyktantal ledamöter säkerhetsrådetför i ärär ett stort en
och vill slå vakt rådandefrån har makten dagdem i omsom

Carlsson.ordning, Ingvarmenar

demokratiinternationellaSlutgiltligen gäller det den Ingenrätten.
för har defungera formkan Härnågon rättssystem.utan en av

svaghet detdag, egentligen likabristerna istörsta stor somen
området.ekonomiska
internationella domstolenhar den i inteVi Haag. Men ens

förkonventionenvärldens har undertecknatmajoriteten staterav
därmed heller underordnaverksamhet ochdess inte attaccepterar

dettadärmed tandlös, exempeldess beslut. Domstolensig är ett
inför domstolenställafick sökteNicaragua StaternaFörentanär

finns andra exempel.och det också
fattats principbeslut denLjuspunkten det inter-är att omnu

finns sådan dom-brottsmålsdomstolen och ad hocnationella nu en
det tidigaremed hänsyn till händelsernastolsverksamhet i

internationell brottsmålsdomstol kanJugoslavien. Existensen av en
Önskvärdheten dettaförhindra framtida brott.komma att av

det naturligt-gripandet Pinochet London.inskärps i Men ärav av
internationella domstolenväldigt viktigt den iocksåvis Haagatt

verkligen domstol,framtida möjligheter att vara en menarges
Carlsson.Ingvar

tusenårsskifte. Med sannolikhet blirinförNu står storett
ochtill taldet anslutningi Många mångaFN.möte stats-ett stort

används för åstad-chefer. dystert inteDet mötet attvore om
dessvärre50-årsjubileum blevkomma väsentligt. FN:snågot ett

mycket hoppasoch skålar och intemed tal inte Jagmöte attmera.
tillfälle till spillo.ytterligare gårett

för stärka det globala demo-beslutbehövsDet några tunga att
bör hållas levande, be-ledarskapet. Reformprocessenkratiska

ytterligare innehåll.Global börGovernancegreppet ges
fartstället ochfinns risk för vittringsprocessen iDet taratten

med anarki världspolitiken.glider alternativet iiatt ner
hindra sådan anarki börbättre kunna minnaFör att var-en

fly från alla grannskap.följande: kanandra ManMan nästanom
bättre med. Alla kanflytta, trivskan sig något som mange
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förvisso flytta.inte deMen rika och välbeställda kännerärom som
hot och otrygghet kan de oftaså bege sig till grannskap.ett nytt

det globalaMen grannskapet det enda grannskap kan flyär inte
ifrån. Och människors beroende varandra världen Ökaröverav
dramatiskt. Det strutspolitik inbillaär sig behöverinteatt att man
bry sig de globala problemen.om

Därför bör itu med dem. Problemen lösasmåsteta ett
anständigt börVi ifrån enklautgå grundläggandesätt. regler som
rättvisa, solidaritet och samverkan. Tron demokratins och
politikens möjligheter behöver stärkas.

Det mig optimistiskgör vinden För-ärsom vänt.mest att-
aktet, eller misstron, politiken realistisk,ersättsmot av en mera

grundläggande demokratins möjligheter. bordeDetmen tro
kännas stimulerande för utredningen ni tillsatts och arbetar iatt ett
läge då tilltron till demokratin ökar. Osäkerheten vilka medelom

ska användas sak, den spännandeär utmaning,ärsom en annan en
Carlsson.Ingvarsäger

förAnsvarig referatet: Anders Ljunggren, Demokratiutredningens
sekretariat.
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Globaliseringen,
demokratin och
välfärdssamhället

Erik A/Iardt, professor, Helsingfors

Två definierande kännetecken

Både slagord och samhällsvetenskaplig har ordet globali-som term
sering mängd olika betydelser. definierandeTvå känneteckenen
brukar dock betraktas centrala. Det kommunika-ärsom attena
tionen mellan olika delar världen, globen, har blivit snabb,såav att
händelser och åtgärder sidapå jordklotet praktiskten av taget
omedelbart har konsekvenser för samfund och individer andra
delar jorden. andraDet kännetecknet vissa globala rela-ärav att
tioner, främst marknadsrelationerna, blivit alltmer ochautonoma
inte kan statligt och nationellt Globaliseringsanalytikermer styras.
brukar därför dra skarp skiljelinje mellan internationaliseringen
och globalisering Albrow Internationaliseringen1990, 10.9- ut-
märks sig det fråga ekonomiska, politiska eller kul-ärav, vare om
turella relationer, de styrda och något överenskomnaär sättatt
mellan eller mellanstatliga Vid globaliseringenstater organ. anses
nationalstatens möjlighet kontrollera eller välja mellanatt styra,
olika alternativ ha försvunnit eller minskat.avsevärt

Även roll vid styrningen de globalastatensom av processerna
kan diskuteras och i själva verket fortsätter debattfråga,att vara en

det alltså inledningsvis skäl från definierandeär utgå känne-tvåatt
tecken globaliseringen:på den global dvs.1 världsomfattande,är

den minskar i2 avsevärd grad och enskilda nationersstatersen
förmåga samhällsutvecklingen.att styra
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globaliserings-problematiskadet ihävdasiblandbrukarDet att
globalise-vaddefinierakunnatharingendiskussionen ännuär att

ställd.knappast NärfråganformuleradSå rättringen ärär. man
iefter beskrivningar,frågarglobaliseringenvadfrågar är, somman

ofruktbartundersökningar. Detotaligaidag attvorepresenteras
inbegriper. Vivad globaliseringenfastslåförsökaför allagången

den,definitionerbeskrivande såsominledande,medfår nöja attoss
företeelsersocialatilltendenser vissainnefattarglobaliseringen att
national-enskildadeoch tillvärldsomfattandeblivägär attatt

minskat.harutvecklingenmöjlighet styraattstaternas

globaliserasdetVad är som

konsekvenserglobaliseringensoch analysernaDiskussionerna av
faktiskadengällerproblem.olika Detprincipielltinnefattar två ena
andradetglobaliseras,tenderarföreteelser,vilkafrågan attsomom

globa-eventuellafrågan denhänför till den normativasig om
otvivel-frågan kräversistnämndaeller illa.bra Denliseringen är

kon-globaliseringensför hurformulerar kriterieraktigt att man
evalueras.skallsekvenser

demokratiutred-svenskochsynpunktdemokratinsFrån enur
möjligheternafrågornacentralaheltgäller desynvinkel tvånings

politiskabibehålla denglobaliseringstendensernuvarandemedatt
ochsvenskadenhosegenskapernacentralaoch dedemokratin

Under-ihop.frågorna hör intimtvälfärdsstaten. tvånordiska De
utfördasystematisktländer, Sverigenordiska iallasökningar i av

majoritetvisarSvallforsStefan 53-74,bl.a. 1995, storatt aven
socialpolitiska institu-samhälletsbibehållaönskarbefolkningen

för bevaraFörutsättningenvälfärdsstatligaochtioner attprogram.
existerande poli-ländernanordiskadedenonekligen idem är att

där-talarinlägg jagmittfortlever och existerar. Idemokratintiska
välfärdsstatensdemokratinsmycketlikaför minst som omom

framtid.
tenden-centraladebortglömmasförvisso inteskall närDet att

diskussionenoch särskiltglobaliseringennuvarandeden näriserna
främst ekono-dengällde1970-talet,underden kom i gångom
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miska företeelser. upphörde de fasta växelkursernaDå mellan de
ländernas valutor. samtidigt avvecklade de ekono-Istora stort sett

miskt dominerande länderna kontroll kapitalrörelsernasin ochav
andra länder följde efter. Därmed upphörde det s.k. Bretton
Woods-systemet, segrarmakterna det andrai världskrigetsom
hade infört och innebarår mängd länder spikat1944 attsom en

fastsina valutor i dollarn.paritet Handeln med aktier,gentemot
och andra finansiella frigjordes fråninstrumenträntepapper

nationella band. Avregleringen och öppningen världsekonominav
har medfört fritt flöde kapital förstoch då handi sådantett av av
överskottskapital, inte tidigare hade bundet fastvarit isom varu-
produktion. den hårdaDetta kärnan och den entydigaste inne-är
börden globaliseringen Eatwell Väyrynen1998, 73-97; 1998,av

Världens länder berörs dock85-114. den ekonomiska globali-av
seringen synnerligen ojämnt synnerhet underI 1990-sätt.ett
talet har kapitalflödena koncentrerats till rika industriländer. De

investerarna och multinationella organisationerna,största som
bestämmer hur kapitalet placeras, har haft sitt i USA, Stor-säte
britannien, Frankrike, Schweiz och Kapitalflödet i principJapan. är
globalt, spridningen kapitalet destointe mindre globaltmen av
ojämn.

Vid sidan kapitalets starkt ökade rörelsefrihet framförs oftaav
teknologin faktorcentral globaliseringen.i Produktions-som en
formerna har förändrats de och erbjudsså tjänster,att varor som

marknaden, allt högre grad byggerpå i kunskap och informa-
tion därmed också blivit frigjorda fråni princip geografiskasamt

fysiskaoch bindningar. Idéer förvisso immateriella och Viktlösa.är
Informationsteknikens ekonomiska värde oberoendeäri stort av
de förmedlar den. har därför ofta föreställt sigManapparater som

de kunde erbjuda helt möjligheter för Tredje världensatt nya
fattiga länder. Det i praktikenså teorin, i spridningenär ärmen av
informationstekniken högsta gradi koncentreradojämn. Den är
till industriländer med väl utbildad befolkning UNCSTDen

Pohjola Enligt statistik presenterad1998. utveck-1997; i FN:s
lingsprogram UNDP antalet persondatorer1998 år 1995var per

invånare i de nordiska länderna,USA, i i315 222tusen men
kategorin utvecklingsländer endast invånare. Antalet7 tusenper
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nordiska länderna,deianvändare INTERNET 70 tusenpervarav
utvecklingsländerna.endast ii USA, 138 tusenpermen

befolk-industriländernade högt utveckladeOckså inom är
informationsteknikenmöjligheter ojämntutnyttjaningens att

kapitalflödet informationsteknikenifråga ifördelad. Såsom ärom
fördelad. finnsmycketpraktiken ojämnt Detglobal,princip imen

förneka globalise-därför, iblandskäldock inga såsom görs,att
fullständig och dess konsekvenserförekomst. interingens Den är

ochfrågan starkdetvariationer,uppvisar ärstora om enmen
också klartobserverbar tendens.livsområden lätt Detmånga är att

halvväga resultat globali-eller iförekommerdet så sägaetapper att
s.k. världsdelsvis avgränsadehardet uppståttseringen attgenom

Europeiskaenheter unionen.såsom
värderingardjupliggandeberör tankemässigtGlobaliseringen

anmärkningsvärt olika evalue-därför framkallatoch har troligen
uppfattningarna hos deinstruktivt kontrasteraringar. Det är att

dag,brittiska sociologernaciterade och populära itvå mest av
ochAnthony Giddens Zygmuntnämligen Bauman.

nuvarandeproblem och hot deniGiddens 64 många1990, ser
ochfrån hoten kanhan ocksåutvecklingen, utgår mötasattmen

Giddens suddar globalise-Enligtha konsekvenser.positivat.0.m.
nationella, internationella ochdifferenserna mellan detringen ut

människors möjlig-innebär begränsningarglobala och tyvärr av
därför ökade problemförankring. kan ilokalheter till uppståDet
sociala identiteter. Samtidigtförmåga skapamänniskornas sigatt

insikt det finnsmänniskornasfördjupningsker också i attomen
därförleder tillglobala problem. Globaliseringen engemensamma

reflexionsförmåga hos medborgarna. Zygmuntökad Bauman
globalise-för del någonting positivt isin1998, 2-3 vägrar att se

globaliseringens konsekvenser segregeringhonomEnligtringen. är
Elitkulturenoch illa ubildade.fattiga,och ustötning av svaga

också isoleradetoppenheter blir sittoch elitensgynnas -
anknuten tillprovinsiell,of culture"."hybridization Atttop vara

fattiga bundnatecken utslagning.lokalsamhället blir De ärett
geografisk, socialmöjligheter till bådeoch saknar allatill sina orter

Giddens ellervarkenrörlighet.och tankemässig Tyvärr är
oåterkalle-globaliserings-konsekvensernasbetoningBaumans av
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samhälls-särskilt hjälpsam vid analyser globaliseringenslighet av
konsevenser.

oftanyliberal inställning globalise-medKommentatorer taren
triumf.tecken marknadsekonominsringen Som ettettsom

sprider den politiskade också globaliseringenkorrelat antar att
frigjorts frånmarknadsekonomin alltmerdemokratin attgenom

finns dock varken logiska eller empiriskastatlig övervakning. Det
leder tillskäl ekonomisk liberalisering automatisktatt anta att en

utförd, världsomfattandepolitisk demokrati. länderiI 24en
empirisk undersökning "Globalizatiom Regions, Regions,Meso

Krzysztofand the World Ostrowski ochvisarSystem Henry
preferenserna för sidan, ochdemokrati, denTeune å1998 att ena

för globalt detmarknadsekonomi, den andra, iå är närmastesett
noll-korrelerade. upprätthålla demokrati harMöjligheterna att
självfallet också ekonomiska förutsättningar, det centrala ärmen

överlevnad beroendedemokratins både uppkomst och äratt av
politiska beslut och politisk vilja.

Röstningsdemokrati versus
medborgardemokrati

Globaliseringsproblematiken har utlöst och intressant prin-en ny
cipiell innehåll och innebörd.diskussion demokratinsom

framkallatpolitiska utvecklingen har iblandDen allmänna
starkt sådan uttrycktes denoptimistiska deklarationer. En av
kände han taladepolitiske sociologen Lipset årM. 1994när om
demokratins hadeoch skrev länge sedanexpansion "inte över-en
väldigande medlemmar auktoritärt samhälls-majoritet FNzs ettav

hälften,Vid hadeutgången år 1861993 107översystem. av av
politiska val och för politiskakonkurrensbaserade garantierländer,

medborgerliga rättigheter Lipsetoch 1.1994,
finns befara vid snabb utveck-dock goda skäl såDet att att en

formerna.de demokratiskaling variation i Sam-uppstår storen
förhar den pågående globaliseringen skapat möj-tidigt storen oro

andraupprätthålla nationell demokrati. Händelserligheterna att
enskildajordklotet kan påverka utvecklingensidan inomsagtsom
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då demokratiskt kannationer, inte sinsättett styrasom sam-
hällsutveckling. demokrati-diskussionen och de olikaDen nya
ståndpunkterna har hög grad kretsat kringi två motsatsersom
definierade begrepp, röstningsdemokrati, electoral democracy, å
den enda sidan och liberal demokrati, liberal democracy, denå
andra. Röstningsdemokratin innebär demokratin inskränker sigatt

fårtill de styrande och kan väljas konkurrensbetonadeatt genom
politiska val, det samtidigt betydande begräns-existerarattmen

andra politiska och främsträttigheter den individuellaningar i i
uttrycka fritt tal och skrift.sig liberala demokratini Denrätten att

innefattar friaockså politiska val, innehåller därutöver storamen
individuella friheter framför yttrandefrihet, pressfrihetoch allt och
föreningsfrihet. "Liberal democracy kan till med-översättas
borgardemokrati svenska.

diskussionen har intresseväckande refereratsDen sättettnya
Paul Cammack från of ofthe theDepartment Governmentav

of Manchester.University Cammacks 1998, 249-263 utgångs-
punkt den ekonomiska globaliseringen och den ofta framfördaär
åsikten den globala försvag-ekonomin leder till betydandeatt en

nationalstaten. förning Cammack ståndpunktenargumenterarav
globaliseringen stärker och däremotatt staten statsapparaten, men

försvagar medborgardemokratin.
Cammack hänvisar till åsiktsriktningar,1998, 252-253 två
han kallar den universalistiska, respektive den relativistiska.som

Universalisterna försöker identifiera växande röst-en grupp av
ningsdemokratier, samtidigt medborgardemokratier,inte ärsom
och för formellaockså de röstningsdemokra-argumenterar att

bör till medborgardemokratier. de främstatierna Engöras av
talesmännen för universalistisk ståndpunkt, DiamondLarryen

hävdar det världen fannsi1996, 26-27 år 1995 117att stater, som
formellt förekomstenbasen allmänna kan definierasvalav av

demokratier. dem kan dock karakteriserasBara 76som av som
Ännumedborgardemokratier. överraskande det sedanär attmer

inträffat helst ökning antalet medborgar-inte inågon1991 som
demokratier, formellaganska stadig tillväxt antaletitrots en
röstningsdemokratier.
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förTypiskt röstningsdemokratier, liberala demo-inte ärsom
enligt förekomstenkratier, Diamond dels starkaLarryär stats-av

dels klientelism. förpartier, Statspartier sig representanterser som
och de ofta stabilt ledningen,intressen då desitter i intestatens

kan kritiseras. Andra acceptabla länge departier intesåöppet är
aggressivt angriper andra klienter,statspartiet. De såär sägaatt

förutbyte lojalitet till fördelarkani sin statspartiet, vissasom
beviljningar föroch önskemål. utmärkande drag försina Ett

klientelismen offentligamellan den ochprivataär gränsenatt
sfären utsuddad. Aktiva utanförmedborgare ochstatspartietär

blir odla vänskapsband klartgrundstatsapparaten tvungna att av
politiska intentioner.

finns också tolkning, den relativistiska.Det sagtsom en annan
har bl.a. Guillermo ODonnellDen 1996, 34-representerats av

betonar hur de formella, icke-liberala demokratierna51, inga-som
lunda saknar formerinstitutionaliserade och procedurer. detFör
första, vilket utgångspunkten, de politiska val, ochorganiserarär
för det andra, innehåller de informella, desto mindreintemen

former förinstitutionaliserade växelverkan och utbyte möj-samt
ligheter höra icke-dominerande önskemål. Enligtatt gruppers
ODonnell det fruktbart försöka identifiera ochattvore mer ana-
lysera informella,de institutionaliserade mekanismerna förmen
politisk växelverkan fördöma formellahelt sonika bara denän att
demokratin individuella medborgarfriheter.utan

inför formella,ODonnell ingalunda okritisk den icke-liberalaär
demokratin. formermedger den kan skapa cesaristiska ochHan att
sådan klientelism, leder till och gynnandenepotism orättvistsom

favoriter. desto formellamindre han deInte sägerav att
röstningsdemokratierna medborgarfrihet ofta likaminstärutan
konsoliderade regelföljandeoch medborgardemokratierna. Desom

annorlunda konsoliderade, och de fungerar ofta förutsäg-blottär
och stabilt accepterade landets Enligtbart majoritet.ärsamt av

det illusion världens demokratierrelativisterna är att tro atten nya
västerländsk eller nordvästerländsk medborgar-vägär mot en

demokrati, ODonnell uttrycker det. klientelistiska ochDensom
formella röstningsdemokratin den normala formen mångaär
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håll världen.i exempel kan Mexico och dagensSom nämnas
Sydafrika.

viktigt observera det finnsDet mellanformer.mångaär att att
finns också uttrycktDet tankarmånga som istatsvetare, samma

riktning ODonnell. Berömd Joseph Schumpeters 1943ärsom
minimalistiska modell: Avsikten med demokrati och politiska val

producera bildarregering, vinnarna ochär att en som som regerar
tills val andra resultat. Också berömd demokrati-nya ger en senare
tänkare, nämligen Robert Dahl betonar nödvändigavissa1989
begränsningar för demokratin. gäller kunna hänsyn tillDet att ta
folkhushållningens behov och det ekonomiska livets mekanismer

försöka hindra emotionell helt hämningslös åsikt-samt att en
bildning.

Också liberala demokratier, medborgardemokratieri kan man
tendenser till klientelism och uppkomstenspåra statspartier.av

Enligt uppfattning finns det tendensermin till klientelism dagensi
Finland. Socialdemokraterna och moderater, Samlingspartiet,våra

tillsammans, medverkari regeringen partier,småtreregerar men
Svenska folkpartiet, och vägledsDe Vänsterpartiet. De igröna
ganska liten utsträckning sina de med förpartiprogram, ärutanav

klientelistiska fördelar.utvinna vissa hållerSamma situationatt
dagens Tyskland, där föri medverkan fåruppstå De singrönaatt

lov från vissa sina principer. Förekomstengöraatt avsteg ettav av
kunde observerasstatsparti i under deSverige decennier, dåmånga

Socialdemokraterna länge höll regeringsmakten. Detensamma
ledde till grad hegemoniViss samhällsdiskussionen.i Ingenen av

hotad till liv och lem, blandnågonsin journalister,var men
debattörer och samhällsforskare alltförinnebar starka frånavsteg
den socialdemokratiska hegemonin utfrysning informellen av

Finland hade den under regerande president UrhoI år25natur.
Kekkonen liknande ställning den svenska social-någoten som
demokratin. måhända oförsiktigt framkastade frånDe exemplen

och Finland funktionenSverige har här för förhastadeatt varna
formellamoraliseringar röstningsdemokratier andra håll iom

världen.
problemet dag dock globaliseringenDet i skaparärstora att

situationer, till. Utvecklingensigmåstestatersom anpassa

26



ERIK ALLARDT

etableradär kan sigdemokratier, vissa partierstatsleddafavoriserar
statsdirigerade demokratierförUtmärkandestatspartief. ärsom

följer exekutivensalltmer in-statspartiet,ledande partiet,detatt
utsträckningTill denpolitiska målsättningar.äntressen snarare

fårfördelar, denutbyte vissastöder statspartiet iväljarna stat-mot
förankringockså starkochdemokratin statspartietliga formella en

fungerar ocksådemokratierStatsdirigeradebefolkningen.inom
vilkamedborgardemokratier,idealtypiska inomannorlunda än
ochoberoende varandraochstatsbyråkratin partisystemet är av

ochbasen partiåt-politisk tävlan partiprogramvilkainom av
alltså uppkoms-favoriserarnormala. Globaliseringengärder detär

det de demo-Empirisktstatsledda demokratier. i nyaten synsav
ställetröstningsdemokratistatsledd itendens väljakratiernas av

0rd:Medför medborgardemokrati. Cammacs

which ratherdeath theglohalization does spell the state,not
liberal democracy.spells the deathassigned role, huta new
Cammack 2621998,

innehåller viktigapresenterade, demokratiscenarier,Alla här
avvikelser det klartpunkter värda beakta. Trots ärtemporäraatt

härför den modell,och länderalla nordiskaSverige ståratt som
nordisktcentraltkallats medborgardemokrati.har Det är ett sam-

denuppenbart inteSamtidigt dethällsintresse bevara den. är attatt
världen.alla hållden formen för demokrati i Detnormalautgör

stark tendensförekommit ganskahar de nordiska ländernai atten
demokratimoralisera från den formavvikelser äröver somav
medborgardemokra-Avvikelser frånvanlig och Norden.i Sverige

modell beror bara dettroligentins inte svårtär attatt anamma
också dethelt politiska former, kanske i mångaattutannya

internaliserade tankemönster,länder århundradenexisterar sedan
formella röstningsdemokratinmed denihopbättre änpassarsom

analysera dennamedborgardemokratin. Attmed noggrannare
forskningsuppgift.centralbörproblematik utgöra en

det det naturligtbefolkningenländernordiskaalla ärI attanser
hotasmedborgardemokratin.bevara Dennödvändigtoch somatt

observerbarnaturlig ochmycketglobaliseringen. En ten-sagt av
förföreslå modellerformersökadärfördens är attatt genomnya
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global eller kontinentbaserad demokrati.åtminstone Till den
tendensen återkommer efter diskussion den andra hörn-en av
pelaren den nordiska samhällsformen, välfärdstaten.i nämligen

Välfärdsstatens överlevnad

Välfärdsstaten historiskt mycket institution. Dessär sett en ny
från framför1800-talet, allt Bismarcks förirötter är program

socialförsäkring det kejserliga Tyskland, det först efteri men var
det andra världskriget välfärdsstaten modern börjadei mening
byggas Esping-Andersen och WalterGösta Korpi 1987, 49upp.

Danmark, och omkring hade lagtSverigeNorge 1960attanger
grunden till den välfärdsstaten,moderna nordiska medan Finland
följde efter ungefär fem hade för ersättningår Då systemensenare.

olycksfall,vid sjukdom, arbetslöshet tillbyggtspensionersamt ut
sådan medborgarna under förhållandennivå svåraävenatten

kunde bevara rimlig minimigrad social trygghet och levnads-en av
standard.

Efter det andra världskriget, under andra hälften 1900-talet,av
ökade socialutgifterna starkt alla europeiska länder ochi man an-

fannsdet konvergens, riktning allasåtog att atten en gemensam
moderna europeiska välfärdsstater.länder höll bli Så små-att

började dock framhållaningom klara olikheter utvecklingeniman
och förekomsten olika välfärdsmodeller. ofta använd tredel-Enav

liberal, korporatistisk och välfärds-ning i socialdemokratisken
modell presenterades och analyserades i Esping-AndersensGösta
inflytelserika bok "The of WelfareThree Worlds Capitalism

sistnämnda brukade också kallas den institutionella1990. Den
modellen och ibland den nordiska eller svenska modellen. Det var
nämligen den infördes och tillämpades de nordiska ländernaisom
med och föregångsland. frågarSverige spjutspets Närsom man
efter globaliseringens för Välfärdsstatenskonsekvenser framtid, är
det skäl bara fråga efter den välfärdsstatligainte socialpolitikensatt

efterockså den svenska modellens chanser överleva.utan att
institutionella och svenska modellen välfärds-Den går ut att

politiken skall universell, dvs. gälla alla medborgare, attvara
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skyldighet och den sociala väl-individens välfärd samhälletsär att
samhällspolitiska medelfärden skall meduppnås än genomsnarare

förkastas socialtmarknadsmekanismen. Behovsprövning såsom
indelning och dendiskriminerande. Både Esping-Andersens svens-

Esping-Andersenshar också kritiserats.ka modellen bekantsom
teknologiskt ochhögsta grad västerländsk och gällertredelning iär

den tredje världensekonomiskt högt utvecklade samhällen. I
samhällspolitiken heltfattiga länder måste sättett annat vara

hungersnöd och sjukdomar.inriktad eliminera Detstötvisatt
andframgår lysande DrêzesAmartya Sens Jeansättett av

beskriverberömda bok and Public Action Den1989.Hunger
fall Afrika, Sydasien ochhungersnöd Kina.i Detav enorm

hungersnödmänniskor dog denberäknas miljoner i30att som
ochdrabbade områden EnligtKina Senvissa åren 1958-61.av

förkinesiska statsledningengjorde den dåvarande ingentingDrêze
Författarnashungersnöden. slut-eliminera eller minskaatt ens

bärvidd:generellär storsatser av

katastroferfattigdom, och bekämpaskan hunger inte1:0, stor en-
med den kinesiskabart med ekonomiska mekanismer. Samtidigt

hungersnöden fattiga områden Indien råkathade synnerligen i i
hungersnöd kunde undvikas.svårigheter, allmän Lösningarmen en

samhällspolitik och offentliga, statligakräveri situationersvåra
åtgärder.

framfördemokratiska och alltbehövs principer vissvissa2:0, en
undvika nöd och be-pressfrihet för skall kunnagrad att manav

kämpa offentligt påtalakatastrofer. dåtida kundedet Kina ingenI
den existerande hungersnöden.

fallenmedarbetare beskrivnaTrots de och hansAmartya Senatt av
särfall, ligger långt borta,eventuellt kan rubriceras som gersom

social- och väl-allmän vägledning. Samhälletsslutsatserna vissen
färdspolitik ekonomiskt mycket situationerinte i svåraär ens

detautomatiska följder marknadsekonomiska mekanismer. Nårav
välfärdssystemens framtid detgäller välfärdssamhällets och iär

frågan politiskt vill och önskar bevara.grad vadhögsta om man
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de Esping-Andersen beskrivna modellerna förefallerAv tre av
den institutionella och svenska modellen den bäst tillämp-att vara
bara ekonomiska och förhållanden.i sociala Bekämpningensvåra

nöd kräver både samhällspolitiska åtgärder och möjligheter tillav
demokratisk kritik förhållandena. institutionella, svenskaDenav
modellens svagheter, eventuellt också kan leda föränd-tillsom

ligger plan.ringar, svenska modellenDen är,ett annat trots att
den har rubricerats institutionell, individualistisk.extremtsom

finns ingenting mellan individerna sidan,Det och myndig-å ena
heterna eller marknaden, den andra. de världenså många iI av
länder existerande värdesystemen familjen och släktenär av en
högre dignitet individen. gäller isynnerhet de ochDetän öst-
sydasiatiska länder, där konfucianska religiösa föreställningar
fortlever, familj och släkt har också håll be-närmaremen en
tydligt starkare ställning de nordiskai lösningarna och värde-än
systemen.

studie den s.k. tyska socialstaten framhäver WolfgangI en av
Zapf familj och hushåll välfärdens centrala Hanagenter.som en av
skriver:

The theory welfareproduction evolving. householdsPrivatenew
considered the final production and publicunits, using privateare as

goods order them, adding their and skills theirin timeto convert
human capital basic comodities personal welfare beinto goods. T0or
included also the benefits, that the welfare thatprocess stemsare
from the household themselves... The householdsactivities private
command besides stock and also skillsproperty Competence,money
and traditions which they and during theup processuse renew
welfareproduction.

Zapf 143-1441986,

observera skillnaden mellan ZapfDet i ochär värt att nyanser
Esping-Andersen. sistnämnde talar familjenDen närmastom
ironiskt kvarleva samhällen, där den Tysklandi isom en upp-
komna korporatistiska modellen tillämpas och där är tvungenman

till familjen välfärdsproducent.sig de nordiska län-Iatt ty som
derna och kanske särskilt försökthar eliminerai Sverige man
familjen välfärdsproducent. sådan har ganskavaritEn strävansom
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kanske främst där-utmärkande för den svenska socialdemokratin,
för jämställd-för önskat bana könensden vägenvägenatt man

dendet har aldrig analyserats kanhet, uppnå annatom manmen
familjen. internationell diskussion harköra ned Isätt än attgenom

förvisso kritiseratsden nordiska och svenska lösningen i ensom
finner rubrikerdärbok David Popenoe 1988, 187-218, manav

kriti-The Swedish Family Institutional Decline,såsom men
helst bland svenskahar knappast väcktken intressenågot som

ochsamhällsforskare. emellertid troligt globaliseringenDet är att
integrationstenden-de europeiskadess halvväga bl.a.varianter,

modellerna för hurha påtaglig inverkankommer attserna, en
välfärd produceras.

modellernaEsping-Andersen nämndabetonades deDet att av
skälvästerländska. punkt det dock revi-synnerligen På årär atten

uppenbart de ochdera påståendet. nämligenDet närär att ost-
1980-talet mirakel-sydöstasiatiska länderna sortssom en

införaekonomiskt välstånd, började deekonomier uppnådde stort
dock förstvälfärdspolitik västerländskt märke. Det måsteav

för tillfället befinner ekonomiskdessa länder sig inoteras att en
globalise-tillkris och intenegationer,mått utgör omav enorma

globaltill optimism. Krisenringen, åtminstone åt-så varen
följd ekonomiska globaliseringen,delvis denminstone menen av

deockså krisen global och hotardet bör väster-är ävennoteras att
dessa länder obser-ländska ekonomierna. Samtidigt kan iman nu

från den fria marknadens kapita-klara tendenser till avvikelservera
ekonomin.lism och från den globalatill sigutestängaatt

synpunktvälfärdsdiskussionensden svenska och nordiskaFrån
vidhur ostasiatiska länder in-det viktigt observera mångaär att

börjat införa välfärdsprogram.till 1990-talet hadegången som
ochhände sedan har beskrivitstendens och vadDenna ana-som

ochför tillfället utförligare Steinlyseras Sven E.O. Hortav
för dehur det till början lättKuhnle påpekar1998. De en var

ostasiatiska ländernamirakulöst ekonomiskt framgångsrika att
välfärdsprogram. till början mycketskapa Kostnaderna små,var en

producerades famil-den existerande välfärdendå delstor aven av
Västerländskamed Konfucius lära.och lokala enheter enlighetijen

dockvarande välfärdsprogram hadeoch nordiskt snittt.o.m. av
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börjat införas. införandetT.0.m. ordningen vid välfärdsprogramav
tenderade densamma de nordiska länderna.i Manatt vara som
började med lagstiftning för olycksfall, därefter följdeersättaatt
sjukförsäkring och och kompensionssystem sist vidersättningar
arbetslöshet och för familjen.stöd fanns finnsochDet givetvis
skillnader mellan länderna, exempelvis Syd-Hong Kong,men

ThailandSingapore, Taiwan, och hade införtKorea, väl-Japan nya
färdsprogram socialförsäkringensinom huvudsektorer börjanvid

1990-talet. Detaljbeskrivningar förloppet tillsmåste väntaav av
och Kuhnle slutfört analyser. ochHort sina med de tidigareI att

ostasiatiska mirakelekonomierna befinner kris,sig i ärnu en enorm
reformerna fördröjda föroch tillfället uppskjutna, däremotmen
har välfärdsprogrammeninte och planerna välfärdenutbyggaatt
övergivits. mycket starktDetta återigen exempel väl-är ett att
färdsamhällets framtid högsta grad frågai politisk ochär atten
lösningarna följerinte automatiskt ekonomiska ochav processer
mekanismer.

till betrakta europeiska samhällenNär återgår det skäläratt
välfärdsamhällets institutioner uppstod underatt notera att en

stabil period med låg inflation och hög Däreftersysselsättning. har
arbetslösheten, befolkningensjämte ålderstruktur och sysselsätt-

starka koncentration informationsteknologiningens till ökat ut-
gifterna för välfärdsproduktionen. talar välfärdssamhälletsMan om
kris och allmänhetens tilltro till välfärdspolitiken har i någon mån
skakats. Undersökningar alla nordiska länder,i i Sverige sagtsom
främst utförda Stefan Svallfors, vid handen befolkningenattav ger

önskar dramatiska förändringarinte det välfärdspolitiskanågra i
finnsTrots det ekonomiska påfrestningar anslutningisystemet. att

till det välfärdssamhälletsvenska det osannolikt någraär störreatt
förändringar kommer ske. förFörutsättningen be-att att
folkningens Önskemål uppfylls det demokratiskaär systemet.

Även drastiska förändringar välfärdssystemeti knappast ärom
troliga, kommer globaliseringen eller dess halvväga variant,

Ävenhaeuropeiseringen, konsekvenser för välfärdssystemet.att
Europeiska unionen tillsvidare deklarerat socialpolitikenom att
välfärdsprogrammenoch huvudsak höri till de enskilda national-

intressesfär, det uppenbart åtgärdermånga EU:särstaternas att av
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resursallokeringaroch till särskilda industrier, jordbruk och vin-
producenter har konsekvenser för välfärdens och för-nivåstora
delning. innehåller oftaDe betydande överföringar inkomsterav
och penningmedel, de under andra rubriker. Steinäven görsom
Kuhnle brukar tala osynliga välfärd-transfers"1996, 24 om som

tecknet vad hani kallar fiskal välfärd. ofta ickeDengörs ärav
observerad och den favoriseratenderar någor-att grupper en
lunda hög inkomstnivå.

Även inga verkligt drastiska förändringar detär väg, ärom
alltså troligt globaliseringen och europeiseringen leder till juste-att
ringar detaljer.i många ocksåDet den svenska,är väntaatt att
institutionella modellen kommer revideras smula under in-att en
flytelser både från den korporatistiska och liberala modellen. På
längre sikt kommer familjenantagligen börja beaktasåteratt som
välfärdsproducent högrei grad under de tre-fyraän senaste
decennierna.

Möjligheterna till och konsekvenserna globalav
och kontinentbaserad demokrati

grundPå globaliseringen och rädslan för den hållerav att att
åsidosätta det folkstyre, demokratin innebär, har densom senaste
tidens Statsvetenskapliga diskussion innehållit förslag tillmånga
konstruktion globala eller åtminstone kontinentbyggda enheter.av

finnsDet bekant organisationer ochsåsom EuropeiskaFNsom
unionen, de vad kallar internationella och globalainteärmen man
eller globalistiska. verkliga beslutsfattarnaDe deminom utseddaär

de medverkande ochregeringar allmännainteav staternas genom
val.

exempel förslagen till globala ellerSom kon-åtminstone
demokratiskatinentala kan här korthet hänvisasi till desystem

konstruktioner, har Barber ochBenjaminpresenteratssom av
Held.David Barber bok "Jihadi sin McWorld; Howtar vs.

andCapitalism Tribalism Reshaping the World den1996are
snabba spridningen konsumentideologi och universell konsu-av
mentstil exempel framhålleroch med uttrycket McWorld"som
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dockBarbers förslagglobal demokrati.möjligheterna till ären
mcdonali-först basen hansvadallvarligare någotän tror avman

hanfrån civilsamhället,serade terminologi. Han utgår ser somsom
möjlig-och diskuterarmedborgarorganisationernätverkett av

tillBarbercivilsamhälle global skala.skapaheterna i strävaratt ett
bortsemångfaldenenhet den kulturellakonstruera i utan attatt en
förnödvändigadifferenser,förtrycka kulturellafrån eller ärsom

skapacivilsamhälle skall kunna sigmänniskan inom ett enatt
ochutgångspunkthar amerikansksocial identitet. Barber seren

modell.godförsta konstitution DenStaternasFörenta som en
fornasamtidigt demångfaldenförvisso enhetskapade i men gaven
fram-Blandenskilda kolonierna, autonomi. mångastaterna storen

uttryck-värdefullt detBarbers förslagkastade idéer är attgenom
traditioner.enskilda ländersligen beaktar små

differenser.kulturellatill globalaockså hänsynBarber tar stor
liberala demokratin,tveksam till denställer mycketsigHan som

utomeuropeiskamedborgardemokrati.här har kallats I många
och vikten individernasindividenkulturer betonas inte auto-av

Konfucius läraframhållits, länder därhär har inomi. Såsom är
individen.familjen och släkten viktigare Hurviktig, änär som

dylikadärdemokratiskttill globalthelst, Barber strävar system,ett
globalMåletdifferenser uttryckligen kan beaktas.kulturella år en

kontinentbaserade enheteruppbyggdlöstdemokrati, är avsom
kultur.enhetligmed sånågot nären

förslagHeldBarber betonar David i sitttill 1995I motsats
stånd-politiskafritt väljaoch individernas sinaindividen rätt att

demokratiskglobaltänkerpunkter och anknytningar. sigHan en
olika institutioner"democratic public law", inomgrundlag, som

fastställerfolkhushållning, skolningrättsväsende,inomsåsom osv.
och tillbåde självbestämningsrättindividernas rätt resurser.

kraft ochdemokratiska grundlagenDavid Held får denEnligt
kontinentalaglobala ochsanktionerande betydelse organ.genom

stil medkontinentbaseradeföreslår mängd institutioner iHeld en
med dockglobal enhet stiliEuropeiska unionen FN, ut-samt en

oberoendebefogenheter. skall habetydligtrustade med Destörre
inför folket de nationellaochdirekt valda ansvariga iparlament av
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enheter, ingår. Held vill också utöka de övernationella dom-som
stolarnas makt och jurisdiktion.

har Barbers och Helds förslag endast berörtsHär som symp-
vad Förslagen återspeglari centralapå gång.ärtom tresom

tendenser:

det ganska utbredd föreställningexisterar globalise-1:0, atten om
hotar denringen enskilda demo-suveränitet, existerat ityp av som

kratiska stater,

det har aktivt sökande efter demokratisk2:0, uppstått ett en ny
koncentrerad tillsuveränitet, globala och/ eller kontinentala en-

heter, och

det inses allmänhet, globali eller kontinental demokrati,3:o, att
skulle basera all världens folk för-sig hurröstarsom att om

hållandena skall överallt, kunde innebära förtryck för-ochettvara
biseende länder och enskilda kulturer. gäller därförsmå Det attav
bygga demokratiska där de kulturella skillnaderna be-systern,upp
aktas.

till den sistnämnda punktenHänsyn innebär och deSverigeatt
nordiska länderna kan behålla välfärdssamhälle. finnssitt Det
heller faktiska skäl förutspåinga dag den svenska ochiatt att nor-
diska välfärdsstaten kommer försvinna. kommer denDäremotatt

med all sannolikhet revideras, den blirnågot såsom sagt att att att
fiskal till och densin enskilda element bådemer natur att upptar

från den liberala och korporatistiska välfärdsmodellen. berorDet
inte de överlägsna den svenska modellen, detpå äratt utan att
inom mångnationell enhet sker konvergerandeEuropa som en
Sammanjämkningar.
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ochGlobaliseringen
rätt sigfolkets att

självt beskatta

Stockholmekonomie doktor,Krister Andersson,

Inledning

förs för skattedebatt såvälnärvarande i SverigeintensivDet en
skatteöverläggningar medhar kallat tilli RegeringenEuropa.som

företagsklimat ochNäringslivet klagar dåligt ioppositionen.
harmonisera skatterna.arbete med DenEuropa pågår attett

frånhar utspel från tyskatiden regeringen,senaste sett
Schröder, väckt uppmärksam-och från franskt håll. harDet stor

har-het, lite paradoxaltinte Storbritannien.minst i Det är att en
reaktionerleder till starka imonisering skatterna i såEuropaav

Storbritannien helt olika skäl. harmonise-och i Sverige, Enmen av
eftersom skulle med-skatterna detring vill britterna inte vetaav av

föra skattehöjningar finns starktför britterna. negativSverigeI en
till lägreopinion eftersom det skulle ledaskatteharmoniseringmot

skatter för och därmed svårighetersvenskarna, lägre skatteuttagett
finansiera offentlig fall kort sikt.verksamhet, i Deatt vart

frågeställningar dentänkte beröra här hur internatio-jag ärsom
nella skattekonkurrensen och peka områden där den ärutser

viktig.speciellt
försökerdvs. hurskatteharmoniseringen,händer inomVad

olika länder utforma skattesystemet ilagstiftare i störreatt
Är dåligt med skatte-och enhetlighet det bra ellersamklang

Är det relevantalternativt skatteharmoniseringkonkurrens en
för deloch vilka slutsatser kan drasfråga ställa Sverigesatt
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internationellaDen skattekonkurrensen

börjar med denOm internationella skattekonkurrensen försså
diskussionen det gäller skatt kapital. börjar ocksåDetnärmest
föras diskussion skatt arbetskraft, avgifter,sociala social-en om
försäkringsavgifter det gäller konkurrens mellan ländernaNärosv.
gäller det dock fram för allt attrahera kapital och företag ochatt
därmed sysselsättningstillfällen. Därför har företagsskatten ham-

fokus konkurrensmedeli mellan länderna. gällerDetnat ettsom
riskkapital företagentill och deras och dåinvesteringaratt

hamnar diskussionen direkt beskattningen aktiekapital ochav
den s.k. dubbelbeskattningen.

Med dubbelbeskattning först betalar företaget skatt förattavses
vinsterna och sedan betalar aktieägarna dessutom skatt utdel-

och,ningarna säljer aktien och den har värde,igått såom man upp
betalar aktieägaren realisationsvinstskatt värdestegringen.en

innebär skatt led. har förDet i närvarandetvå SverigeIatt tas ut
dubbelbeskattning kapital, aktiekapitalet. Underegeten senare

tid har dubbelbeskattningen hamnat fokus eftersom vid fusioneri
företagmellan har huvudkontoret ofta flyttats till landett annat
har kvarinte dubbelbeskattning, Finland. länderMångat.ex.som

har längreinte dubbelbeskattning. höga skattennågon Den
svenskars aktieägande medför också allt andelstörreatt en av
börsen utlänningar. totala sparandet riskerar bli lågtDetägs av att
och eftersom utlänningar betalar skatt utdelningarinte och

harreavinster de bättre skattesituation svenskar. innebärDetänen
det svenska skattesystemet aktiva till utländsktincitamentatt ger

ägande. Visserligen har skatten alternativa placeringar för
fastigheter,svenskar, också höjts aktieägandesåsom alltså att trots

framståskall relativt attraktivt för svensksom en sparare, men
faktum kvarstår skattesystemet utlän-att uppmuntrargenom

alltningar andel kapitalstocken. harSverigeIäga störreatt en av
förutom höga skatter aktieutdelningar och ocksåreavinster en
exceptionellt hög förmögenhetsskatt nedan. produktivi-se De
tetshöjningar kan förväntas produktioneninom till-uppståsom
faller kapitalet och eftersom andelsåägarna ägsstorav en av
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landet.hamnar endast del värdestegringenutlänningar inomaven
svenskautlandsägandet innebär också den kronanDet attstora

bedömer framtidsut-påverkas hur utlänningarriskerar att av
ekonomiskasvensk ekonomi och trovärdigheten densikterna för i

Även känsliga för dettasvenskar naturligtvispolitiken. är men er-
internationella placerare viktarfarenhetsmässigt när storavet att

kapi-portföljer kan det leda till mycket kortsiktigai sina storaom
talrörelser och därmed till volatil växelkursutveckling. Ut-en

värdefullt för svenska ekonomin skatte-ländskt ägande denär men
utformat det påverkar ägarstrukturen.bör intesåsystemet attvara

utlandsägande framförstarka skäl tillDet svårtär att attse gynna
och börsvenskt ägande. behöver båda delarna skattesystemetVi

neutralt detta avseende.ivara
skattekonkurrensen gäller också ambitionerinternationellaDen

från finansiellt försoch länder attrahera kapital.regeringar Detatt
diskussion banksparandevilken ska ha skatti månen om man

värdefulltoch kapitalinkomster hur viktigt och detoch är attom
försöka frånkapital land. län-attrahera Iöver gränserna ett annat
der finansiella förLuxemburg den sektorn mycket viktigärsom
välståndet finanssektornlandet andra länder spelari iävenmen

roll för såväl jobb skatteintäkter.stor som
det finnsgäller företagsskatten och bolagsbeskattningenNär

det tydligt och detunder de åren15-20mönsterett senaste
lägrehelt enkelt företagsskattesatserna har blivit imönstret är att

alla fall förs diskus-länder, alla industriländerna.i i Detnästan en
dettasion bra utveckling eller och de flesta inneinte ärärom en

det före-oundviklig konsekvens vill attraheraäratt atten av man
och sysselsättningstillfällen.investeringar och vill Itag att man

Tyskland förs för närvarandedet mycket debattintensiv omen
företagsskatterna socialdemokratiska ladeoch den regeringennya

företagsskatterna tillförslag sänkafram % år I2002.35attett om
och skadecember ändradebörjan sig1998 säger attnu manmanav

signalernaföretagsskatten till redan tyskasänka °/o Deår 2000.35
traditionellt har behållittecken ländertydliga ävenär att ensom

vill andra länders låga skattesatser.hög företagsskattesats signärma
före-liknande diskussion fast den irländskaIrland försI en

industriföretag den lågredan låg.tagsskatten såFörär är som
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frågan låg skattesatsinom%, något inte10 EU sårestsom om en
illojal skattekonkurrens. Speciellt har invändningarutgör motrests

företag har lägre skattesats. Irlandvissa I övervägeratt typer av
därför införa enhetlig företagsskattesats och%12,5attman en

då skulle från för företag och skulle% vissa40man ner man
förmarginellt höja den dem redan har den lägre skattesatsensom

Med enhetlig företagsskattesats endast skulle10%.på 12,5%en
Irland alltså verkligt låg och mycket konkurrenskraftig före-en
tagsskatt. kan invända sådantDet svårt EUär att att mot ettse
skattesystem.

har sänkt företagsskattesatsenSverige radikalt deI senaste
formella skattesatsen har sänkts från ochtillåren. Den 57% 28%

företagsskattesatsenkan konstatera den svenska ligger välattman
till europeiskt perspektiv. effektivai skattesatsenDenett var
emellertid redan tidigare låg och det effektiva skatteuttaget

företagsvenska själva verket högre andra länder,i i mångaär än
jämfört med de länder har formellväsentligt högreäven som en

företagsskattesats. Skillnaden mellan formell och effektiv skatt
uppkommer grund skattebasen, dvs. beräknasvinsten,attav
olika olika länder. effektivaavdrag kan deni Genomsätt generösa
företagsskatten bli låg den formella skattesatsen hög.även ärom

hartid beskattningen ägandet kapital fått ökadPå senare av av
Äruppmärksamhet. det rimligt svenskar skall ha väsentligtatt en

förskattesituation det kapital vad utlänningarsämre äger änman
har sparkapital. flödarsitt investeringarnaNär över gränserna

åtföljasdet finansiellt flöde och inhemskt kapitalmåste ettav om
för finansieringskostnadenräcker täcka kommer utländsktinte att

kapital bli allt viktigare. Med detta följer effekter ägandetatt av
kapitalstocken, styrelsers har kon-sammansättning Sverigeetc. en
kurrenskraftig företagsskatt kapital be-svenskarägsmen som av
skattas hårt. Ekonomerna talar kapital lågbe-använt ärattom
skattat medan kapital beskattas högt. skiljer dettaVi iägt oss
avseende från andra länder. Dubbelbeskattningen endastär en av
de skatter viktiga. viktigaste skatterna kapital-Deär ärsom
inkomstskatten, realisationsvinstskatten förmögenhetsskatten.och

Förmögenhetskatt innebär egentligen trippelbeskattningen av
företagssektorn.kapital blir speciellt kännbarinom Den näreget
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tid dåbestämdes underlåg och skattesatseninflationen är en
hela vilkethöginflationsland. Skattesatsen 1,5%Sverige ärettvar

perspektiv.internationelltexceptionellt högt i Dessutomär ett
medan riktigtförmögenheterharbeskattar småpersoner som

förlorat allinnebär skattenrika slipper skatten. Det attpersoner
förmögenhetsskattesatserfinns detlegitimitet. Visserligen

Frankrike haden svenska i måstenivå t.ex. manmensomsamma
hög skattmiljoner kronorförmögenhet innanminst så60 enen

kronor.gällerSverigeI 900 000gränsentas ut.

någrafastighetsskatten iFörmögenhets- och
OECD-länder, 1998

Fastighetsskatte-Förmögenhets-Förmögenhets-
bostäderföri skattebas i kronorskattesats sats

procentprocent

Belgien 00
0,6-2,4 %Danmark 0

mkr 0,1-O,4%Finland över 1,650,9
Frankrike under 6,25 mkr 0% 00-1,5

över 60,6 mkr 1,5%
Irland 00

0,1-0,3%Nedenändema 770 tkr0,7 över

Norge under tkr 0% 0,1-0,41300-1,1
tkr 1,1%över 575

Storbritannien 0,4-0,8°/o0
påSverige 75%belopp 900 tkr 1,5%1,5 öv.

värdet.av
Tyskland 0,4-0,7°/oO
Osterrike 0,2-0,5%0

förmögenhetsskatteninnebärpåpekatstidigareSom ägar-att
Andelenfondbörs påverkas.bl.a. Stockholmsstrukturen ut-

har svenskartill tredjedel. ilandsägande Dessutomuppgår en
utlandet medan utlänningardirektinvesteringarhuvudsak igjort

kapital-innebärportföljinvesteringar i Sverige. Detgjort att
väl avspeglar skatteincitamenten.stockarna
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skatt har fått hel delEn uppmärksamhet fas-ärannan som en
tighetsskatten. förstadet kan flestakonstatera deFör attman
länder har förmögenhetsskattinte och har förmögen-någon de en
hetsskatt har de fastighetsskatt.ingen har båda skatterna ochså Vi
dessutom med höga Skattesatser. Ofta förmögenhets-såvälutgår

fastighetsskattskatt villor. högre taxeringsvärdena harDesom
medfört fler befinnerallt den och politikernasig i situationenatt

därförhar beslutat frysa taxeringsvärdena. fram-motivEttatt som
förts för fastighetsskatten hus flyttar. visserligeninte Detär äratt
korrekt kan mycket väl påverkas mycket detsåägarenmen av
totala skatteuttaget Sverige längre attraktivtinteatt anses som
bosättningsland. Ibland framförs högre skatterargumentet att
fasta tillgångar alternativ kan beskattainteär ett om man nu
kapital flyttar dock uppenbartDetöver gränserna. ärsom att

har höga skatterSverige rörligt fastsåväl kapital detså attsom
kompenserainte skattebortfall från lägregår skatt rörligtatt ett

kapital öka skatten fast kapital.attgenom

Strävanden efter skatteharmonisering

Vad sker då för legal diskussion och världeni i möjlig-Europa om
heterna skatt rörligt kapital klart detDet äratt ta ut att upp-
märksammas länder konkurrerar sänka skatter,att attgenom
införa företagsskattesatser,låga sänka skatten kapital och
välutbildade, dvs. den arbetskraft rörlig och kan flyttaär översom

Därför förs diskussion det blir orättvistgränserna. attnu en om
och det blir fel konkurrensen mellan ländernai ländervissaatt om

följdtill förhållandeni övrigt kan sänka skattenav gynnsamma
mycket. kundeFrågan inom sigEU:sreses om man ram resonera
fram till vad rimliga skattenivåer olika in-som typervore av
komster. framför allt skatt indirektaDet skatter, vissaär varor,

punktskatteracciser, har sänkts. har också gällt frågorDetsom
för väldigt tekniska viktiga förär ärsom gemene man men som

företagssektorn och då tänker utdelning frånjag moderbolag till
dotterbolag. har framgångsrikt förhandlavarit medHär EU att
fram direktiv och lättnader och enhetliga regler detimer europe-
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har och hariska perspektivet diskussionerna varit svåra manmen
ofta till skott.kommitinte

Skatteharmonisering

Indirekta skatter, momso
och dotterbolagUtdelningar mellan moder-e

Företagsskarter0
Kapitaiinkomstero

ofta kunnat fattat beslut beror länderna harinteAtt såattman
olika och länderna skattekon-intressen sig tjänaatt anser
kurrensen. och kunna attraherautnyttja asymmetriGenom att en
kapital bekostnad grannländer kan länderna bättresina enav
ekonomisk därförutveckling för medborgare. bl.a.sina Det är

företags-enhetlighet och skatteharmoniseringsvårt att en av
skatten. har företagsskattesatsen,lyckatsinteMan änenas om
mindre hur skattebasen, ska räknas fram. harvinsten, Dessutom
det visat mycket komma hur kapitalin-sig svårt överensatt om
komster banksparande skall beskattas. har förtsoch Detränta

intensiv diskussion fråga länderna, bl.a.denna ii inomävenen
Tyskland. Införandet skatt kapitalinkomster Tyskland leddeiav
till kapitalflykt fick flerabackaså regeringen gånger. Nuen stor att
finns det grundavdrag familjså 4är generöstett attsom en

kan ha miljon kronor banken betala1änpersoner utan attmer
skatt förmögenhetsskatt finnsnågon ränteinkomsten. Någon

i Tyskland.inte
det kommaI europeiska perspektivet har lyckatsinteman

finnsminimiskatt kapitalinkomster. Detöverens ettom en
förslag bordet källskatt detZO-procentig återstår attom en men

förslaget överlever. det införs finns det alltid andradet Omse om
utanför skattefrihet.skulle erbjudaländer Det svårtEU är attsom

frågor bli förvånad detdessa och skallregler i inte taromman
skatte-beslut alternativ tilltid innan Somett tas. ett en gemensam

framförts med information.det utbytehar Dåett systemsats av
land kunna beskatta enligt regler. Vill be-skulle Sverigevarje sina

betydligt hårdare länder kontinentenskatta sina änsparare
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informationskulle detta då kunna ske svenskars sparande iom om
utlandet kunde erhållas. ligger det självklart sakensiNu attnatur
villigheten frivilligt uppgifterlämna sådant sparande låg,äratt om
speciellt vederbörande har kanaliserat sparande till andrasittom
länder för undgå den höga svenska skatten.just Dessutom äratt

uppgifterna efter-andra länder säkert speciellt villiga lämnainte att
det landet då skatteintäkter. kanskemistegår Det störstasom om

problemet dock kontrollsystemen kontinentenär äratt upp-
efter efterbyggda den skattestruktur har där och hurinte iman
beskattar. bankbok frånbeskattarSverige SverigeI räntan

första kronan, Tyskland kan du ha miljon bankeni sagtsom en
betala skatt innebär deras kontroll-Deträntan.utan att att

för fångauppbyggda väsentligt placeringarinär störresystem att
de småbelopp beskattar. TysklandtroligtDet inteän är attsom

kommer bygga kontrollsystem kontrolluppgiftersåatt ett attupp
förkan skickas till svenska skattemyndigheter svensknågon som

har placerat kronor Frankfurt. helt enkeltinågra Det svårtärtusen
effektivt utbyte information eftersomöver gränsernaatt ett av

folkländerna beskattar olika och har helt olika beskatt-så
ningsprinciper.

det gäller punktskatter, alltså skatt har detvissaNär varor,
lite lättare komma komma heltvarit Menöverens. överensatt att

efter-vilka skatter dessa harska intetas utom som varor man
Ändringar den svenska tobaksskatten tydligtsträvat. är ettav

finnsexempel den skattekonkurrens mellan länderna. Om-som
fattande smuggling medförde tvingades sänkaregeringenatt

punktskatterskatten. har väsentligt högreSverigePå många varor
länderna kontinenten och den svenska mervärdesskattenän

Skillnaderihögst tillsammans med Danmark.i25% Europaär
skatteuttag medför naturligtvis gränshandelsproblematik.vissen

Är dåligtskattekonkurrens bra eller

Är det bra eller dåligt med skattekonkurrens motfråga skulleEn
kunna spelar det roll det bra eller dåligtnågon Denärvara; om
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informationssamhället medförökade internationaliseringen, etc.
skattekonkurrensen kommer tillta.attatt

med skattekonkurrens felaktigt, icke eko-positivaDet är att ett
nomiskt användande kan komma bli tydligt och där-attav resurser

vad falletmed upptäckas tidigare sluten ekonomi.i Viän ärsom en
följdupptäcker alltså problem och ekonomin tillspänningar i av

utformatsskattesystemet olyckligt Dessasätt. spän-att ett
problem får internationell kon-och blir synliganingar närmer

kurrens och ekonomi där kapital, och människor,öppenen varor
högutbildade synnerhet, flödar helti över gränserna ett annat

de gjorde ineffektivitetertidigare. del deNärsätt än nu ser en av
och har inhemskaspänningar byggt skattesystemi vårtsom
och har lett till felaktig allokering kapital ochsom en av resurser,
utbildningsinsatser bör kunna räkna med det politiskaattosv. man

snabbare haattackerar problemen vad de skulleänsystemet annars
Förändringar strukturer väldigtgjort. egentligenvissa ärav

positivt samtidigt innebär dessa förändringar skattestruk-imen
förmodligen också lägre skatteintäkter och självaturen anpass-

besvärligningen för länder, och föralla naturligtvis specielltär
länder har högt skatteuttag. Omvandlingen skattestruk-ettsom av

blir fördelningspolitiska frågoroch kan hamna såsmärtsamturen
fokusmycket i Under kost-blir utdragen. tiden ökaratt processen

naderna för den snedvridande beskattningen takt medi interna-att
tionaliseringen fortgår. finns också risk skattebördanDet atten
ökar speciellt för fattigt folk och skattebasermycket intesom
lätt kan undgå fastighetsskatternaskatterna. högre under detDe

decenniet kan faktumexempel detta. Detsenaste ett attses som
skatten åter börjat sänkas kan dessutom teckenett attses som
Sverige nått till ände det gäller hitta skattebaservägs när att nya
eller höja skatter orörliga skattebaser. Förmögenhetsskattenatt

ofrånkomlig.skatt där blirreträttär enen annan

på IåginkomsttagareSkatten

det bara hög skatt förmögenheter ochinteSverige småI är
fastigheter slående den mycket höga skattän är tasutan mer som
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verkligt inkomster. internationellt perspektiv delåga I ärut ett
svenska skatterna fattiga människor exceptionellt höga.

Skatt på någraarbetsinkomster i länder
Avser 1998

lågaSkattefri förinkomst Marginalskatt
SEK inkomster

procent

Belgien 45 300 25,0
Danmark 40,037 400
Finland 13 200 17,0
Frankrike 35 000 18,0
Irland 26,045 600
Nederländerna 34 500 36,4
Norge 26 500 28,0
Storbritannien 54 200 20,0
Sverige 8 800 36,4
Tyskland 56 100 32,0
Österrike 43 800 22,0

möjlighet kompensera skattebortfall från rörligaNågon att ett
frånskattebaser med dem tjänarännuatt ta ut mera pengar som
ungefärlite kan krSverige tjäna iI 750är än uttömt.mer man

månaden, eller skattkronor innanår,9000 36ett en pro-ca
kanbörjar andra länder ochI är generöscent tas ut. man mer man

betydligt flertalet EU-länder kantjäna tjänaI 40-50 000mer. man
kr betalar skatt huvud deninnan Dessutomöver ärtaget.man

efter mycketskatt inkomster direkt grundavdragettas utsom
lägre. skattesatsen hög låga inkomster och detSverigeI är är

skärp-tänka vidare den med ytterligaresigsvårt vägenatt att
själva verket andra hållet och sänkaningar. måsteI man

skatten för låginkomsttagare och den diskussionenjag tror att
intensifieras.kommer den höga skatten låginkomst-Genomatt

bryter den överordnade beskattningsprincipen skatttagare mot
efter bårkraft". kr månaden hartjänar iPersoner 750 över-som
huvudtaget skattebärkraft. klararinte intenågon Dessa personer

försörjning, hyra eller andra utgifter. anledningsin sin Enens egen
till valt bryta den överordnade beskattnings-så öppetatt att mot
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ambitionprincipen livscykelnutjämnaär överatten samt att
tillräckligt med skatteintäkter för klara de transfere-att storaav

blirringar nödvändiga skatterna höga.sånär ärsom
tycker ska fråganJag det förnuftigt be-såäratt man resa attom

skatta låginkomsttagare hårt. fall bör dra konsekvensernaså såI
detta och också byta överordnad beskattningsprincip. Medav

tanke redan beskattar fattigt folk hårt kan det bliså inteatt
tal kompensera skattebortfall till följd ökad inter-attom ett av en
nationalisering och urholkade skattebaser, med högre skattän

inkomstta innebär offentli ifterDet sänkas.måsteg attgare. utga g

Slutsatser

Den internationella skattekonkurrensen redan sett storasom
effekter kommer fortsätta. bolagsskatter och lägreLägreattav,
skatt finansiellt kapital blir resultat den pågående inter-ett av
nationaliseringen. Införandet det lättare jämföragörav euron att
avkastningar och mellanpriser länder. förenklasDessutom trans-
aktioner och det blir beskatta finansielltsvårtöver gränserna att
kapital. Framför allt förmögenhetsskatten, kapitalinkomstskatten
och dubbelbeskattningen aktieinkomster kommer sättasatt
under ökad nedåt. ligger nationellaDet i vårt intressepress att
reducera dessa skatter. flera fall har de befintliga skatternaI sådana
brister de förlorat legitimitet.sin gäller bland för-Detatt annat
mögenhetsskatten vilken inte miljardärer vältas ut men

med låga förmögenheter. Med tanke det sparbehovpersoner
finns för befolkningen för kunna såväl sinasom att trygga egna
andras börpensioner, högre privat sparandesom ett ses som

positivt. börDessutom skattesystemet inte utländsktgynna
framförägande svenskt företag.ägande hamnar dubbel-Härav

beskattningen fokusi kapitalinkomstskatten ochävenmen rea-
lisationsvinstskattereglerna.
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Slutsatser

Ökad internationell konkurrenso
euron-

Svårt finansiellt kapitalbeskattaatto
kapitalinkomstskatten-
förmögenhetsskatten-
dubbelbeskattningen-
skatteosäkerhet-

på arbetsinkomsterLägre skatt äveno
Skattebortfallo

hårtLåginkomsttagare beskattas redano

råderskattesystemet.fråga stabilitet DetviktigEn är storav
och detändras fram och tillbakaReglerskatteosäkerhet i Sverige.

sparande,Skatt långsiktigtbeslut.fatta långsiktigasvårtär att
kraftigt.nyligen höjts mycketpensionssparande har Det ärsåsom
framöversänkningardärför viktigt de aviserasän att sommer

flyter kapitaletfalloch trovärdiga.framstår uthålliga I annatsom
förutgiftsstrategilångsiktiglandet. behövsfortsatt Detut enur

trovärdig.skattestrateginkunna göraatt
fall kortsiktigtskattesatser riskerar iLägre vartatt generera

låginkomsttagareEftersom skatteuttagetskatteintäkter.lägre är
Även med bi-utgiftssidanför utgångslägethögt i måste över.ses

emellertid skatteintäkternabehållna skattesatser kommer att
deturholkas.eftersom skattebasernaminska Hur än ser
Svenskautgiftsnivån bli nödvändig.kommer anpassning atten av

kom-strukturensjälvt beskattafortsattfolket kommer sigatt men
kommer bli lägre.och skatteuttagetbli attatt en annanmer
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En svensk modell i
globaliseringens tid

Lena LO-ekonom,Wester/und, Stockholm

Sammandrag föredrag hållet vid Demokratiutredningens seminariumav
den 9 december 1998.

Huvudsakl iga teser

Två för föredraget,argumenterades i nämligen:teser

spelar rollDet vad kallar det: globalisering eller0
internationalisering. i

Politikernas handlingsutrymmets storlek den ekonomiskaisyn
politiken och välfärdspolitikeni påverkas de begrepp ärav som

beskrivningeni Sveriges omvärldsberoende. denOmgängse av
dominerande samhällsbilden globaliseringen utveck-är att styr
lingen enligt högi grad opåverkbar kommersåen process, sanno-
likt färre försök kraftfullt söka utvecklingen motverkan-iatt styra
de riktning göras.att

Samverkan mellan arbetsmarknadens både nationellt och0 parter,
internationellt kan komma öka fördjupadi internationa-att en
lisering.

modellen kan kommasvenska återupplivas frånDen trycketatt av
den ökade internationaliseringen. kan sannolikt breddas vadDen
gäller områden omfattas.de kommerParterna mötas änattsom

andra den nationella,nivåer exempelvis vilketEU-nivån,änmer
kravinnebär lätthanterliga för berörda organisatio-ärnya som

ner.
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viinternationaliserad ekonomi vad bevittnarGlobaliserad eller -
bedömer politisktcentral fråga medEn göra näratt manupp

nationell vad benämnerhandlingsutrymme nivå är ut-man
ekonomiska relationerstiliseradevecklingen. Två något typer av

förtydliga internationellaför dekan skisseras att processer
efterbevittnar ThompsonHirst 1996.8L

globaliserad ekonomi innebärEn att:som

underordnade globaltnationella ekonomier är ett system-
omformas internationellanationella ekonomier genom-

processer.

övervägandeninrikespolitiskaKonsekvensen detta blir vidattav
först till internationella bestäm-alltid hänsynmåste nästan tas

transnationellaningsfaktorer, till nationella.sedan genuintDet -
globaliserade ekonominsstatslösa företaget denoch därmed är-

uttrycksform.främsta

innebärmellan-nationell ekonomiinternationellEn att:som

de viktigaste enheternanationella ekonomier är-
ochbestäms nationellt dominerarekonomiska processer som-

nationellafenomen följd deinternationella är en av
fungera.olikaekonomiernas sätt att

vid inrikespolitiskaKonsekvensen detta över-är attsystemav
internationellahänsyn tillväganden eller mycket liteningentas

multinationella företaget den inter-bestämningsfaktorer. Det är
meduttrycksform företagdvs.nationaliserade ekonomins ett-

flera länder.nationell förankring, aktivitettydlig imen
sannolikt emellan dessaVerkligheten ligger tvånågonstans

skillnadpolitiska diskussionenstiliserade den inteiAtt göratyper.
ökad internationalisering ochmellan trender extremmot en ver-

debetydelseskillnader överbryggasglobaliseringsion närgör attav
förallvarlig konsekvens politikenstället bör upprätthållas.i En av

de politiska aktörernalandvinningarglobaliseringstesens är att
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kan. kansjälva verketmindre de Dettaide kan ängöratror att
ochfinns nationelltdet handlingsutrymmemedföra att som -

folkvalda.deinternationellt utnyttjaskanske även av-

nationellt ochtrepartssamverkan,Partssamverkan och
några trenderinternationellt

definition frånbredenligt relativtsvenska modellenDen år en
Elvander 1988:

arbetsmarknadenrelationer mellan parternasystern...ett av
förutsättsdärmellan dem och regeringeninbördes parternasamt

för lönebildningför arbetsfreden ochsjälva ärsomta ansvaret en
politiken...för ekonomiskarådande målen denförenlig med de

tio-femtondeförsvagad modell underhar blivitDet senasteen
finns förbättrade rela-funnits ochtryck harvisståren. Men ett

uttrycktdrastisktlever idag litesvenska modellentioner. Den
europeiska länder, tappning.främst andra ii vissa än annanom

samför-näraliggande exempelNederländerna och Irland är
ståndsmodeller.

ekonomiskahög gradkräverrelationerDetta system avenav
balansSamhällsekonomiskför beståsamverkanincitament till att . eftergrundläggandetidigare det i Strävanär samsyn.nu som en

ytterligare incita-hög grad makroekonomisk stabilitet är ettav
med låg inflationekonomisktill regimsamverkan iment somen

centralt mål.
förunderlättarkrävs statsmakterPå nationell nivå parts-som
andradetta.samverkan. finns tradition mångaSverige II aven
helt.tydlig eller saknasmindreeuropeiska länder traditionenär

partssamverkan,förfinns strukturerEU-nivå änPå svaga.om
förhandlainnebär möjlighetArbetsmarknadsdialogen inom EU att

vadden Minimi-nivåerlagstiftning mellan nivån.fram parterna
och kanönskvärdagrundläggande krav arbetslivetgäller är

emellan.social dumping ländermotverka En treparts-typ avny
dennadetta EU-nivå.håller och med Isamverkan i uppståatt

Europafacket arbetsgivarnaochEG-kommissionen,samverkan är
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deEU-nivå Kommissionen innehar dennaitre parterna. process
statsmaktens roll, allsinte sådan. kan exempelvisDenärmen en

politiska löften eller utforma hot formi direk-änutge annatav
tivförslag.

okomplicerat förDet inte de internationella organisationerär
förhandlar frånEU-nivå både arbetsgivarsidan och lön-som -

tagarsidan mandat. komma från deDetta måste organi-att ett-
sationer deras medlemmar, dvs. regel nationellaärsom som
centralorganisationer. Enbart frågori vissa kommer de att ettges
förhandlingsmandat och sådanvarje ställer kravstoraprocess
den interna demokratin.

kommer börjanHur det millenniet vad gällerav att utnya se
partssamverkan nationellPå nivå optimistiskt scenarioär ett att
den svenska modellen återupplever period där den stärks ochen
utvecklas. Två drag dock sannolika fall.i Förhållandetsåärnya
mellan branschnivån och den centrala annorlundanivån iänutser
tidigare perioder, exempelvis löneförhandlingsprocesser.i EU-
medlemskapet breddar vidare dagordningen för samverkan så

nationell kan löna sig okonventionella frågor,isätt att en samsyn
exempelvis regionalpolitiken.såsom

kan denPå EU-nivå svenska modellen då fortsätta inspireraatt
utvecklingen. framstårDet rationellt för föraparterna attsom en
dialog samfällt den politiska nivåsamt gentemotagera nya som

innebär. Särskilt möjlighet till förhandladEU lagstiftningsom
finns. har och förParterna och iblandsig ocksåvar en gemensamt

intresse influera EG-kommissionen för den vägenett attav att
påverka vilka lagförslag fram.läggssom

drivkrafter bakomNågra överlevnad och denutvecklingen av
svenska modellen är:

Regeringar och har intresse ökaEU den sociala0 ett attav
konfliktnivån efter 1980-talets starka avregleringsvåg. Ett egen-

förintresse de vill främja fortsatt liberalisering handel ochsom av
investeringar lyssna löntagarorganisationerär MAI-av-att -
talets det multilaterala investeringsavtalets procedur var exem-
pelvis bakslag,rejält verkar allvar.ett tassom nu
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ochnationellabådearbetsfredbehöverarbetsgivareFöretag/0 -
Ökad sårbarhet har uppståttföretag.multinationella engenom

ochproduktionenarbetsfördelning iinternationellökad genom
lagerhållning.förprincipen"just-in-time"-

stärkadrivkrafterharFackliga organisationer Vägarna attatt0
västvärlden,underbudskonkurrens inomundvika ävenmen

fråninriktningförändraochsocial dumpingmotverkaglobalt. Att
produktivitets-tilllöneåterhållsamhetkonkurrensstärkande

trenderlönekrav ibaserade EU.är

multinationella.fortsattföretaginternationellaflestaDe är0
avgörandefortfarande harhemlandetfunnitForskare har enatt

företagen.internationella Dessadebetydelse för majoriteten av
rationellsamtalföraförnationellaföretag behöver att enparter

verkar.länder dedesamhällelig inivå

Slutsats

hand-nationellaldrigkommerInternationell samverkan ersättaatt
viktigtdock blikanfackliga organisationer. Denling inom ett

där-närhetbas ochmedlemmenharkomplement. Facket ärsom
språk-geografisk,för styrkaförutsättningmed grundläggandeen -

viktigareblir EU-nivånkulturell. Dockoch även nysom en
politisk nivå.

slag-för fackligorganiseramycketglobala svårnivånDen är att
milleniet.detallt viktigare ikraftig verksamhet, dock nya

denutvecklas iförutsättningarmodellen harsvenskaDen att
dekrav in-dockställertid.ökade internationaliseringens Det

områdensamverkanblandade utveckla samtnyaattparterna
ochgodadock kanmödosamDetnivåer. är geprocess somennya

lyckas.denbetydelsefulla resultatekonomiskt om
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finansiellaDen
marknaden och

Sverigedemokratin i

Lars professor, StockholmJonung,

Inledning
för-institutionella beskriven "spelreglerna",Den ävenramen, som

förutsättningarna eller restriktionerna, den ekonomiska politiken i
förändrades radikalt underSverige och 1990-talet. Den1980-
faktorndrivande bakom finansiella revolu-den s.k.processen var

tionen. Den början under och 1970-talet ochsin i USA 1960-tog
spred sig sedan hälftenvärldsekonomin. Under denöver senare av
1980-talet sköljde den land. regleringarvårt Murenöver somav
omgärdade den svenska kredit- och kapitalmarknaden under-
minerades den internationella svenskautvecklingen. Denav
finansiella marknaden avreglerades" och öppnades dengentemot
internationella finansmarknaden. det centralaDetta ärsteg
elementet i globaliseringen den svenska ekonomin underav
efterkrigstiden.

Finansmarknadernas framväxt, konsekvens avregle-en av
ringsprocessen, och förde ändrade spelreglerna den ekonomiska

blivit följden debatt kringhar utlöst livligpolitiken som en sam-

med konstruktiva kommentarer, bl.a. Carl-Johanbiståtthar migMånga
Demker, Carl Hamilton,Dahlman, Marie B. Pontus Hansson, Magnus

Håkan Lindgren, Nils Lundgren, Rothstein, JoakimHenrekson, Bo
Swedenborg, SöderströmTorstenBirgitta Svensson, TsonStymne, Hans

och Vallinder.Torbjörn
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bandet finansiellamellan de marknaderna och demokratin. Vissa
bedömare dem hot demokratin. sedanFör några årett motser som

samband med valuta- och-i under varnadevåren 1995ränteoron -
den dåvarande Carlsson förstatsministern marknadenIngvar att

demokratinhotade förefallakan märkligt efterDet kortsåatt
fallsocialismens det fornai Sovjet-blocket och införandet av

marknadsekonomi och demokrati denna deli världen, utmålasav
marknaden hot demokratin.ett motsom

Är finansielladen marknaden, fortsättningen betecknad enbarti
"marknaden", hot demokratin Eller bör denett motsom se

livaktiga finansiella marknaden stöd för demokratin ochettsom
följaktligen den finansiella avregleringen fördjupningsom en av
det folkstyretsvenska Syftet med denna lämnaärrapport att ett

består delar. första finan-beskriver deRapporten Dentvåsvar. av
siella marknadernas framväxt behandlari Sverige. andraDen

demokratinrelationen mellan marknaden och

uppgång,Den finansiella1 marknadens
återkomstfall och

lämpligt börja med historisktDet perspektiv denär att ett
dagens finansiellai situation. Sverigesutmynnatprocess som

historia under de kan sammanfattas faseråren i130senaste tre
med hänsyn finansiellatill den marknadens omfattning,

regleringinternationella öppenhet och faserDessa intimtär
förknippade med olika för stabiliseringspolitiken.strategier
Finansmarknadens karaktär och regleringar bestämmer nämligen
stabiliseringspolitikens förutsättningar.

första fasen börjar med till guldmyntfotenDen övergången
under 1870-talet och avslutas med 1930-talets regleringar handelav

2 jagad marknadenSe i Kratz 1996, s..193-.216.t.ex. av
3 intresserad enbart frågan demokratinLäsare och marknaden kanav om
bortse från den första delen och direkt till den andra delen.
4Framställningen detta vilar Bordo ochi avsnitt Jonung 1996,
Eichengreen 1996 Jonung 1997.samt
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fri rörlighetperiod utmärksflöden.finansiellaoch Denna avav
frånvaron regleringar internatio-dvs.kapital gränserna,över avav

växande finansiella iflöden, snabbtfinansiellanella systern samt
ekonomiska livet.ingripanden detbegränsade statliga iövrigt
1930-talets globalafram skugganandra fasen iDen växer av

underkastadesoch andra världskriget.ekonomiska depression Då
Efteromfattande regleringar.finansmarknaderna länderi många
be-Woods-systemetvärldskriget under det s.k.andra Bretton
olikafinansiella rörlighetendengränsades över gränserna genom

upprätthållaskapa och natio-Syftet med dessaregleringar. attvar
dessa decenniersjälvständighet. Underekonomisk-politisknell

och kredit-därdet svenska regleringssystemet,utvecklades räntor
politiska prioriteringar.styrdes hårtströmmar av

för Woods-sammanbrottetfasen följer medtredje BrettonDen
avskaffades deUnder 1980-talet1970-talet.börjanisystemet av

former bidrog tillundersvenska finansiella regleringarna om-som
dagekonomiekonomisk-politisk dramatik. ifattande Sveriges år

avseendencentralafinansiellt omvärlden. iVi äröppen gentemot
dessatillbaka guldmyntfotens spelregler.i Låt närmare treoss se

faser.

ekonominGuldmyntfoten och den öppna1.1

underutveckladesklassiska guldmyntfoten iDen Europa 1800-
förfram grundvalentalets Guldmyntfotenhälft. växte somsenare

spelade den ledandeEnglanddet växelkurssystemet.internationella
ekonomisk-politiskrollen fungeradennai att somprocess genom

guldmyntfot.tillförebild. hade tidigareLandet långt övergått en
finansiellaLondon för internationelladet systemet,centrumvar

främstadenindustrinationenden ledandeEngland stor-samt av
till guldmynt-övergick länder1870-taletUnder mångamakterna.

skandinaviska länderna.och dedäribland Tysklandfoten,
under guld-framstod enkelUppgiften för centralbanken som

guld,konvertibiliteten tillupprätthållaMåletmyntfoten. attvar
Central-till guld.för den inhemska valutanfast växelkursdvs. en

fastställtguld till pris iköpa och säljaskyldigbanken ettattvar
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inhemsk valuta. Medlen eller förinstrumenten penningpolitiken
främst diskontoändringar och marknadsoperationer. dettaIvar

fanns knappast för stabiliseringspolitik, isystem utrymme annan
synnerhet för finanspolitik.inte fanns överhuvudtagetDet ingen
utvecklad för finanspolitiken.teori Stabiliseringspolitik var
liktydigt med penningpolitik.

ekonomiska politiken byggdeDen internationell öppenhet,
dvs. fri rörlighet kapital och arbetskraft Deöver gränserna.av

flödenainternationella människor och kapital omfattande.av var
Volymen direktinvesteringar från till världenEuropa resten av var

dagens ljus.iäven settenorm
svenska kapitalmarknadenDen väl integrerad denmedvar

internationella. underSverige dessa market",år "emergingvar en
starkt beroende kapital frånimport finansiellainternationellaav av

Berlin, och London.Paris snabbaDen utvecklingencentra som av
det finansiellasvenska dvs. affärsbankerna,systemet, av spar-
bankerna, hypoteksinstituten och försäkringsväsendet, bidrog till

Sverige.5ekonomisk tillväxt och omvandling inom deltogStaten
aktivt denna bl.a.i låntagare de internationellaprocess som
marknaderna.

frammitten 1870-talet till förstaFrån världskriget härskadeav
den klassiska guldmyntfoten. Världsekonomin befann sig i en
tillväxtfas tidigare motsvarighet. långnågon siktPå pris-utan var

stabil.nivån i långaDen låg mellan och fyraräntanstort sett tre
procentenheter. har framfört åsiktenMånga dessaatt gynnsamma
ekonomiska villkor befrämjade framväxten den politiskaav
demokratin.

klassiska guldmyntfoten, vilkenDen brukar beskrivas som
höjdpunkten för den liberala världsordningen, knäcktes detav
första världskriget. kriget bröt kopplingenNär tillövergavsut
guldet land efteri land. infördesPappersvalutor flestade krig-i
förande länder samtidigt inflationstakten rusade uppåt.som

5 ochHanson studerar medJonung 1999 statistiska metoder sambandet
mellan utvecklingen det finansiella och den ekonomiska till-systemetav

i drar slutsatsen finansiellaSverige. De den utvecklingenväxten att var en
självständig faktor bakom den ekonomiska tillväxten.
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etableraönskanstarkfanns återförsta världskrigetEfter atten
internationella valutasyste-för detgrundenguldmyntfoten som

deflateradedvs. sinanedländer pressade prisnivån,Fleramet.
till dentill guldetsyfteinflation,efter krigets i återgåvalutor att

blevDeflationenföre kriget.gällandeväxelkurs varit ensom
växande arbets-form rasktikostsamsocialt ytterst process av

ochlöshet misär.
svenskainternationella åt-Denföljde detSverige mönstret.

nedtryckte prisnivån1920-taletbörjanstramningspolitiken i av
dramatiskdjup depressionsamtidigtskapade samt upp-enenmen
politikenmed den kontraktivaSyftetarbetslösheten.igång attvar

dentill den växelkursguldmyntfotentillskulleSverige återgå som
hadeförsta världskriget. Krigetguldet for;haft tillsvenska kronan

deprecierande svenskinflation ochkraftigmedförtnämligen enen
tillförblivit koppladevalutorförhållande till devaluta i som
guld-tillformelltåtergickdollarn.första hand Sverigeguldet, i

dettasamtidigtländerantalmyntfoten Ett1924. steg.togstort
fungeravärldskriget komefter första inteGuldmyntfoten att
denförtroendeskapandeochautomatiska sätt somsamma

guldmyntfot blevMellankrigstidensguldmyntfoten.klassiska
kritikförenad medaffär.därför kortlivad Den motenvaren
demokratin.politiskaoch denmarknadsekonominkapitalismen,
och kom-fascismen, nazismenantidemokratiska rörelserna,De
deflationarbetslöshet,höghägnetstyrkai imunismen, växte av

och dålig tillväxt.
djupvärldsekonomin i1920-talet drogsslutetI ennerav

sedanspredoch sigdepression. början i USAsinDen somtog
verkningarvärlden.till Krisensringar varvattnet resten av

underkulmnåddehårda. åren 1932-33.utomordentligt De en
reglerades,Världshandelnföll.ochArbetslösheten prisnivånsteg
kundeLåntagarländer inteöverallt.handelshinderochtullar restes

Världs-torkadeKapitalflödenaoch amorteringar.betala räntor ut.
underkastadesfinansiellakrympte.handeln Det systemet om-

för den liberalaslutetmarkerar1930-taletregleringar.fattande
förkrigs-fram underhadevärldsordning,ekonomiska växtsom

ochöppenhetinternationellkaraktäriseradguldmyntfot,tidens av
arbetskraft.ochkapital,fri rörlighet varorav
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1.2 Den reglerade ekonomin

andra världskrigetDet utlöste rad regleringar den ekono-en av
miska verksamheten land.i vårt valutor ochHyror, lönerräntor,
blev föremål för olika kontroller. freden kom fannsNärtyper av

reglering den svenska ekonomin, inspirerad bl.a.troen av av
Stockholmsskolan och keynesianismen, den stabiliseringspolitiska
skola utvecklades analysur M arbetslöshets-Keynessom av
problemet, också allmän uppfattning krigets regle-men av en att

fungeratringar väl. Regleringarna behölls det ideologiskai klimat
förhärskandeblev efterkrigstiden.i Sverige under Det in-som

hemska regleringsinslaget förstärktes internationella impulser.av
internationellaDet växelkurssystemet under efterkrigstiden

vilade det fördrag ingicks sluteti andra världskrigetsom av
mellan ledande västländer vid konferens i Woods,Brettonen en
kurort i HampshireNew i Förenta Staterna. blev medlemSverige i

Woods-systemetBretton börjani 1950-talet. innebarDetav att en
fast växelkurs för kronan blev riktmärket för penning-nytt
politiken. Eftersom svensk ekonomi samtidigt finansielltvar
avskärmad från världsekonomin valutaregleringengenom ettgavs
betydande för inhemska regleringar kreditmarknaden.utrymme av

Riksbanken kom under Woods-periodenBretton fungeraatt
den centrala finansiella regleringsmyndigheten finansielltsom ett-

Gosplan i svensk skuggantappning. valutaregleringenI utveck-av
lades den s.k. lågräntepolitiken. Riksbankens mål hållaattvar en
låg och stabil räntenivå. Lågräntedoktrinen försvarades med flera

skulleLåga investeringsverksamheten ochräntorargument. gynna
därmed tillväxten. ha effekterHöga ansågs negativaräntor på
inkomstfördelningenfi

Under och 1960-talet övergick riksbanken till1950- användaatt
rad regleringsinstrument likviditetskvotersåsom ochen nya

direkta kontroller affärsbankernas utlåning syfteiöver att styra
flödet krediter och nivån framförDet allt bo-räntan.av var
stadssektorn gynnades denna politik liksom de etableradesom av

6 här bl.a. LindbeckSe och bidragen1975 i Werin 1993.
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företagfrånKonkurrensenindustrigrupperna.ochföretagen nya
dettahölls tillbaka inomföretagareoch system.
motsvarandefinanspolitiken tillkom uppsätt-sättInom en

tänkandet,keynesianskainspirerade detinstrumentning avnya
förinvesteringsaktiviteten.syfte påverka Inomfrämst i ramenatt

modellen,svenskautvecklades denkreditmarknadsregleringarna
kapital-ochkredit-baralångtgående styrning intevilade avsom

samhället.svenskamarknader detflertalet imarknaden utan av

ekonominden öppnaAvregleringen och1.3

slutetupplösninggick iWoods-systemet sin 1960-Bretton mot av
med-främsta skälet1970-talet.talet och början Deti attvarav

former stabiliserings-oförenligainbördesbedrevlemmarna av
den tyskapolitiken expansivamerikanskapolitik. Den änvar mer

finansmarknader-internationelladeSamtidigtoch japanska. växte
fastadeupprätthållandetförsvåradevilketomfattningi avna
Woods-tanken bakomden bärande Brettonväxelkurser som var

"fundamentalkunde vidfasta.helt DeinteDessasystemet. var
medvetnablevellerspekulanternaobalans justeras, något varsom

om.
attackerför spekulativaöppnadeframväxtFinansmarknadernas
mark-ohållbarauppfattadesfasta växelkurserde avmot somsom

uppbygg-gynnades växelkurssystemetsnaden". Spekulationen av
justerbarfastspekulationförloranad. Risken mot menatt en

potentiellajämfört med de vinsterna.växelkurs litenvar
marknaderna Sverigefinansiella iavreglerade deRiksbanken

denviktigaste i1980-talet.hälftenunder Detden stegetavsenare
november-s.k.dennovemberinhemska avregleringen i 1985,togs

regleringenavskaffades den kvantitativarevolutionen. Då av
underägdeavregleringenkreditvolym. Denbankernas externa rum

ochföretagoch svenskaslopadesvalutaregleringendå1989,
utomlands.7tilläts placerainstitutioner

analyserasnovemberavregleringsprocessen i7 centrala beslutet 1985iDet
ingående Svensson 1996.av
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Avregleringen i kombineradesSverige inte med finans- och
penningpolitiska åtgärder motverkade de expansiva im-som

avregleringenåpulserna från Riksbankens mål upprätthållaattvar
fast växelkurs för kronan. hindrade riksbankenDetta frånen att

svensk ekonomi höjda politiska skälAvräntor.strama genom
valde den sittande föraregeringen inte kontraktiv finans-att en
politik under hälften 1980-talet. Konsekvensen blevsenare av ett
boom-and-bust" förlopp med överhettning under åren 1986-

hög inflation, stigande tillgångspriser,1990: dvs. fastig-priser
heter och aktier sköt höjden, ochi hög sysselsättning. Efter denna

brast bubblan, inflationstaktenuppgång sjönk, tillgångspriserna
föll, investeringsverksamheten kollapsade, synnerheti bo-inom
stadssektorn, och arbetslösheten rusade den genomsnitt-motupp

nivån.9liga europeiska
följd avregleringenEn i blevSverige riksbankenannan av att

fann det tidigare försvarasvårare den fasta växelkursen förän att
kronan. fasta kursen,Den vilken vägledande förvarit valutapoli-
tiken under hela efterkrigstiden, i november med1992ersattes
rörlig växelkurs efter sammanbrottet för det s.k. kronförsvaret. I

fastslogjanuari riksbanken prisstabiliseringsprogram1993 ellerett
låginflationsmålprecist för sin verksamhet. Riksbankenettmer

har erhållit självständig ställning under deäven tioen mer senaste
tidigare. Riksbankenåren hari dag i baraän instru-stort sett ett

den korta Borta uppsättningen regleringsverk-räntan. ärment, av
från Woods-periodenBretton såväl inom penning-tyg som-

finanspolitiken.
Betingelserna för den inhemska ekonomiska politiken har för-

ändrats andra områden det finansiella. harSverige blivitäven än
medlem ochi förEU närvarande medlemskap deniöverväger ett
europeiska valutaunionen medlemskapEMU. Ett i EMU ettvore

8Beteckningen avregleringen missvisande. finansielltVarjeär ärsystem
föremål för juridisk reglering.någon korrektDet talaärtyp av attmer om

"omreglering" den svenska finansmarknaden vilken tillät marknads-en av
bestämning priser och kvantiteter.av
9 ekonomiska krisenDen följde avregleringensi kölvatten diskuterassom

bl.a.i Jonung 1999.närmare
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unikt skulle land förlora penningpolitiska själv-Då sinvårtsteg.
ständighet och bli region i europeiskt valutaområde.störreetten

Liberaliseringvågen begränsad till enbartinte industri-är
länderna har sköljt fornai de kommunistiskaDenväst. över

delar Afrika. EfterAsien, Latinamerika ochstaterna samt stora av
med starkaminst inslag icke-marknadskonformaår regle-50 av

och med ideologiskringar överbyggnad kritisk mark-moten
naden och för planering förefaller världenöppet väg mot ett
marknadsorienterat tänkande. eller från 1930-taletArvet minnet

marknaden.har bleknat och positiversatts av en mer syn
ekonomisk-politiska ideologi,Denna vilken undan detträngernya
har tolkningensina i 1930-talets depression,synsätt röttersom av

betecknas ibland "the Washington dvs. det bud-consensus,som
skap och Världsbanken predikar. Världen och därmedIMFsom
också dag tillbaka ekonomisk-politisktSverige i iär ett system som
centralai avseenden den klassiska guldmyntfoten:påminner om

internationellt finansiellt där låg inflationintegrerat elleröppet,
prisstabilitet har högsta hos de för denprioritet ansvariga

politiken.ekonomiska

w 1930-talet blev vägdelare den ekonomiskai politiken. här bl.a.Seen
Bordo, Goldin och White antologi effekterna den1998 en om av-
amerikanska depressionen 1930-talet. hur depressionenvisas iHär

styrde amerikansk politik federaltväxande och delstatligtUSA mot ett
områden, den finansiella sektorn.många inte minst inomengagemang

förDepressionen intäkt marknadsekonomin,ingrepp i ingrepptogs som
först ifrågasatts modifieratsoch under och 1990-talet.1980-som

I EichengreenSe 1996.t.ex.
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finansiellaDen marknaden och det2
systemetpolitiska

fyller finansiellamodern ekonomi den svenska detI somen
uppgifter. ochviktiga "kopplarDet sammansystemet sparare

dvs. det mellanhand/ mäklare mellan långivareinvesterare, utgör en
och låntagare överför antal kapital till olikaett stortsom sparares

framställningar betonas följande funk-traditionellainvesterare. I
för finanssektorn: den underlättar sparandet,centralationer som

diversifieringden minskar likviditetsrisker för den tillåtersparare,
sparandet, den effektiviserar allokeringen sparandet/ investe-av av

och kontrollringsverksamheten och den bidrar till granskning av
företags skötsel och ledning. väl fungerande finansiell sektor,En

försäkringsbolag,inräknat banksystemet, aktiemarknaden och
för omvandlingmarknaderna olika värdepapper, nyckel tillär en

tillväxt.och ekonomisk
fördag de nationella finansmarknaderna, dvs. marknadernaI är

varandra.valutor, obligationer och aktier, väl integrerade med
Handeln med helt globaliserad. dygnetvalutor Den pågårär runt.
Obligationsmarknaderna håller växa över gränserna.att samman

fortfarandeAktiemarknaderna betydande utsträckningi natio-är
här snabbnella eller regionala till karaktärsin pågårävenmen en

starktinternationaliseringsprocess. svenska börsen påverkasDen
York-börsen.Newav

finansiella teknologin reducerar kontinu-Utvecklingen denav
förstärkererligt transaktionskostnaderna vilket internationa-

dagens finansmarknaderliseringen. Handelsvolymerna är
finansiella tillkommer löpande. FallandeinstrumentNyaenorma.

transaktionskostnader, utvecklingen IT-teknologin görav m.m.,
för fler finansiella marknaderna.det möjligt allt uppträda deatt

företagteknologi tillåter och hushållvarjeDagens attsnart sagt
följa ochmarknaderna direkt delta köpnära samt att genom

2 behandlas bidragenFlera de problem diskuteras dettai avsnitt iav som
Sohlman och bl.a.red., analyserViotti, Se Persson,1997. Mats Ragnarav

Kjell-Olof Eklund.Lindgren, Feldt och Klas
13 finansiella funktionersvenska och dessDet presenterassystemet
ingående Werin 1993.av
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försäljning finansiella tillgångar. folketSvenska kan ett annatav
tidigare finansielladesig marknaderna.sätt än engagera
finansiella revolutionen återspeglas snabbDen utvecklingi en

teoribildningen kring finansmarknaderna. har ocksåDenav
bidragit till framväxten omfattande finansiell ochav en press
nyhetsbevakning. Tidningar tidskrifteroch med huvudsakligen
finansiell och ekonomisk inriktning Wall Journal,Streetsom
Financial Times och harEconomist seglat kvalitets-upp som
produkter läsas beslutsfattare och politiker världen över.att av

utveckling harDenna ändrat den svenska mediabevakningen ett
genomgripande ekonomisk fåttjournalistik har starkaresätt: en
och framträdande ställning vad fallet under denänmer var
finansiella regleringsperioden.

Under och finansmarknaderna1990-talet har kommit i1980-
fokus deni politiska debatten. Skälet avregleringen och denäven är
därav följande internationaliseringen den finansmark-svenskaav
naden. finansiella revolutionen har nämligenDen upphov tillgett

incitamentsstruktur för det politiska och därmeden ny systemet
för svenska politiker. befinner idag ekonomisk-politiskDe sig i en
miljö där de blir granskade och bedömda den finansiella mark-av
nadens miljö heltprissättning annorlunda denänen som-
härskade under efterkrigstiden fram till början 1990-talet.av

Svenska politiker har haft svårigheter denorientera sig iatt nya
värld skapades snabbt och överraskande densåöppna som genom

finansiella teknologins framväxt och de finansiella avregleringarna
under 1980-talet. tolkas och nämligen den ekono-Nu poängsätts
miska retoriken och politiken de finansiella marknaderna minut
för förr enbartminut -inte månatliga opinionsundersök-isom
ningar och allmännai val tredje/ fjärde år.vart

denna miljöDet utlöst dagens debatt mark-är nya som om
naden och demokratin. förknippad med finans-Den intimtär
marknadens roll signalsystem. först granska denna rollLåtsom oss
och sedan diskutera dess relation till det politiska ochsystemet
demokratin.
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finansiella marknaden signalsystem2.1 Den som

Ekonomer och andra bedömare, populärt kallade analytiker, i
börsfirmor, och konsultföretag, följerinvestmentbolag, banker

och politiska läget fördagligen det ekonomiska i Sverige göraatt
handel.delge kunder och därmed skapasina Dennaattprognoser

Stockholm huvudstäderövervakning sker bara iinte i i övrigautan
ochNorden, iTyskland, Storbritannien varjeUSA. Snart sagt ut-

fråntalande från och riksbanken oppositio-regeringen ävenmen
fackföreningsrörelsen företagsledare granskas och värde-ochnen,
Riksbankschefens och finansministerns tal lusläses sättettras.

skulle ha uppfattats överdrivet. svenskatidigare Densomsom
beslutsfattare riksbankschefen och finans-ekonomin liksom som

dygnet Aldrig tidigareövervakadeministern iår stort sett runt.nu
historien har de stabiliseringspolitiskaden ekonomisk-politiskai

beslutsfattarna skärskådade såvälvarit i Sverigeså som nu, som
utomlands.

information den ekonomiska politiken sänds löpandeNy utom
ochnyhetsbyråer, dem specialiserade ekonomivissavia av

finansiella och den ordinarie nyhetsbe-politik, denvia viapressen
finansiella marknaden har till och medvakningen. TV-Den "egna

ochinformation, dvs. ändringar bedömningarkanaler. iNy
för den svenska ochåterspeglas kursrörelseri räntanprognoser,

inflationistiskakronan. Tecken tendenser, växandesvenska t.ex.
finanspolitik reak-budgetunderskott, slapp utlöser omedelbart

fallandeform och kronkurs. Teckention i räntestegringarav -
och därmed förväntningar -lyckad budgetsanering, stramom

samhällsekonomisk balans leder tillbudgetpolitik och växande
fallande och stigande kronkurs.räntor

fastoch 1980-talet, då riksbanken höllTidigare under 1970- en
förhållandevis enkelt spekulera kronan.kronkurs, det att motvar

förhållandekunde bara håll, dvs. devalveras,Kronkursen iett
inflationis-eftersom bedrevtill omvärldens valutor Sverige en mer

tisk politik omvärlden. Alternativet kronan skulle skrivasän att
framstod utfall.realistiskt Riksbankeninte ett arrangera-upp som

M livfullt Eklundklass ekonomer beskrivsDenna 1996.avnya av
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vinstchanser ochmedandra 0rd gratislotteri"de med storaett
förluster.små

falla,kan kursen såvälmed rörlig kronkurs stigadagI somen
marknadenskravoch därmed högreinnebär riskervilket större

förvissovalutautveckling. harframtidensanalysera Deaktörer att
efter debeslutsunderlag inklusive inte stårett prognoser som

riksbanken. självafrån ochofficiella regeringen Iprognoserna
Konjunkturinstitutetmonopolställninghar denverket ensom

Marknaden förinnehade för länge sedan eliminerats.gång progno-
eftersom avkastningenkonkurrenterattraherathar mångaser

träffsäkra, hög.alltidtankeväckande, inte ärprognoserom
ochfullgör här kontroll-finansiella marknadenDen över-en

det gälltuppmärksammatsvakningsfunktion tidigare närmestsom
Kapitalmarknaden granskarföretag och deras ledning.enskilda

enskilda företag sökerinvesteringsprojekttraditionellt de som
löpandeAktiemarknaden värderarmarknaden.finansiera
kapacitetföretag. Företagsledningensbörsnoteradeskötseln av

Företagschefer, vilka byggtåterspeglas aktiekurserna.i ettupp
medanmed stigande kurserför belönasförtroende kompetens,sin

Värdering.företagsnedchefer med låg trovärdighet sinapressar
riksbankschefer ochdag har enskilda länders regeringar,I

finansministrar hamnat likartad situation. Prissättningeni en
landsskötselåterspeglar deras sittderas skuldbevis och valutor av

aktiemarknaden betygsätter ledningenaffärer sättsamma som
för företag.enskilda

finansiellaverksamma den15 kunskapen hos deochKompetensen
har dragitsoch lovande begåvningarmarkant.marknaden har stigit Unga
sker bl.a.för sedan. Rekryteringenfannsknappastyrken några årin i som

vifta bortlängreoch riksbanken. intefrån departementen Det går att
överdriven.okunnig ellerenbart spekulativ,"marknadens reaktion som

Volvo, dvs. rabatt16 Gyllenhammar-rabattendetta iExempel är en
dåligtföretagsledare medskapadenskilt företags aktiekursett av en

börsen.anseende

69



DEN SVERIGEFINANSIELLAMARKNADENOCH DEMOKRATIN I

2.2 Den finansiella marknaden och demokratin

Efter avregleringen fungerar den finansiella marknaden ettsom
ekonomisk-politiskt signalsystem rörande den svenska regeringens
politik. dessa signaler har blivit föremål förJust hård kritik från
olika läger. ellerDessa nygamla attacker finans-nya snarare mot
marknaden bör historiskti perspektiv. Under praktisktettses

hela detta sekel har avvägningen mellan marknadsekonomintaget
och det politiska debatterats i land. Mellankrigs-vårtsystemet
tidens diskussion gällde främst framstötar socialisering. Efterom
andra världskriget planhushållningsfrågan års1968var tapeten.
ungdomsrevolt vände sig marknadsekonomin och kapitalis-mot

allmänhet.i Löntagarfonder domineradestörstamen ettvar
debattämne sluteti 1970-talet och början 1980-talet.av av

Efter Berlin-murens fall och öststatssocialismens kollaps
framstod marknadsekonomin det enda ekonomiskasom system

kunde kombinera uthållig ekonomisk tillväxt med politisksom
demokrati. socialistisktDen inspirerade kritiken marknads-mot
ekonomin föreföll misskrediterad. kapitalistiska marknads-Det

hade fullgodvunnit demokratisk legitimitet.systemet
tillstånd förefallerDetta kortvarigt i klassiskaSverige. Den

striden blossade kölvattnet fråni turbulensen de finansiellaupp
marknaderna under olika kriser i svensk ekonomi under 1990-
talet. dyker sambandDen i med debatten globali-nyttupp om
seringen. med dagensDet kritik den främst riktar sigär attnya

specifik marknad, nämligen den finansiella, vanligtvismot en
betecknad marknaden i massmedia. finns dock skälDetsom att

den förtäckt marknadsekonomin i Deettse som angrepp stort.
angriper den finansiella marknaden idag för be-övrigtsom var

marknadsekonominangripa igår.nägna att

2.2.1 Kritiken finansmarknadenmot

Kritiken "marknaden har densig kopplingenvänt näramot mot
mellan de finansiella marknaderna och utformningen denav
svenska penning- och finanspolitiken samband medi 1990-talets
ekonomisk-politiska dramatik. finansiellaDen marknadens
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harväxelkurser ochändringarform ireaktionsmönster i räntorav
"domare"odemokratiskt tillsattochenväldigutmålats överensom

för-valda och tillsattademokratisktutformaspolitikden avsom
Enligtoch riksbanken.riksdagen, regeringensamlingar, dvs. av

utmålas hotmakt.marknaden fått förhar Denkritikerna ettstor
självständighet.Sverigesmot

underränteoroligheternaochmed valuta- vårensamband 1995I
crescendo i Sverige.marknadennådde något ettmot avangreppen

principiellvärdafrån denna episodArgumenten närmareär en
övertygelse.skärpa ochframfördes med sådaneftersom deanalys

framtidenåterkommer irimligt sigDet väntaär argumentenattatt
finansiella kriser.uppleverSverigenär nytt

Carlssondåvarandeyttrade den statsministernhär IngvarsigSå
del denhållermarknadenunder våren 1995: överatt ta aven

brevpolitiska demokratin TV 1995. Isvenska Rapport 9/42:s
"Vadskrev han:opinionsbildaresocialdemokratiska 4till 1 som
för bitmarknaden bithänthänder och har i Sverige överär taratt

meddeladeCarlsson sin avgångdemokratin." När Ingvar somav
marknadenfinansiellahan denutmåladestatsminister 1995 ettsom

faraoch demokrati-självständighethot Sverigesallvarligt enmot
hamedverkat till avvärjt:framgångsrikt hahan sigansåg attsom

sedansjälvständig nationhotathar varitSverige inte sommer
stodregeringsmakten Viandra världskriget än när övertog

katastrof förkatastrof, ocksåekonomiskinförbarainte utan enen
demokrati.svensk

från ord-kommarknaden LO:skritikenvariantEn motav
iintervjumed krispaketetförande samband våren Ii 1995. en

marknaden "bestämmer",påstod hanekoDagens 7/ 19954 attatt
kundediktatur". inte såhar slags marknadens LO göra"en

Bertilden enligtmajdemonstreramycket detta 1utom att
Jonsson.

liknandeföljdeThorwaldssonordförande Karl-PetterSSU:s en
marknadden sighatarförsta maj-tallinje i sitt Jag1995: tarsom

mark-underdag leverfolkstyrets bekostnad ifriheter
åsido-anförande: "DemokratinVidare hansdiktatur". inadens är
lekersidenslipsarochArmanikostymergrabbar i somsatt ungaav

framför Reuterskärmar."framtid sinamed Sveriges
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Detta exempel anklagelsernågra finansmarknaden förär mot
fara för folkstyret hämtade från valutaoron under vårenatt vara en
kanListan längre1995. fråncitat bl.a. kolumnisterigöras genom

dags- och kvällspressen. kan kompletterasDen med liknande kritik
framkommit under år.som senare

på2.2.2 Perspektiv kritiken

perspektivFör denna kritik det lämpligt med kortäratt en
beskrivning den marknad fokus föri debatten,står dvs.av som
marknaden för svenska obligationer och andra låneinstru-statens

består, falletDenna med alla marknader, tvåärment. som av
nämligen köpare och säljare. fungerarKöparna lån-parter, som
ochgivare säljarna låntagare. viktig låntagare, dvs.En säljaresom

obligationer, den svenska finansierar budget-ärav staten som
underskott med lån. Långivarna eller placerarna blandutgörsnya

pensionsfonder, avkastningsfonder och stiftelser. Derasannat av
uppgift förvalta andras besparingar de siktär såatt att ger en
fullgod avkastning sedan hänsyn till inflation.tagits

låntagareEn uppträder ansvarslöst och därmedsom som
framstår behäftad med betydande risk redomåstesom attvara
betala högre gäller förDetta enskilda individer, företagränta.en
och institutioner såväl för svenskaDen obliga-stater.som statens
tioner utgivna svenskai kronor betraktas förknippade medsom en
hög inflationsrisk. historia överbryggningspolitik,Vår inflation,av
devalveringar och jättelika budgetunderskott sedan mitten av
1970-talet har bidragit till förväntningar hög inflation.om

rimligtDet marknaden för svenskaär att se statspapper som en
den svenska inflationsbenägenhet. Marknadenmätare statens

med andra ord signalsystem denutgör avkastningett som anger
långivarna önskar för de skall villiga köpa svenskaatt attvara
statsobligationer eller andra statliga låneinstrument. Avkastnings-
kravet återspeglar i de förväntningarsin långivarna hysertur som

den framtida politikens innehåll. Långivarna söker således göraom
den framtida ekonomiska politikens inriktning.en prognos om
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för dessahar själv valt sigsvenska regeringenDen utsättaatt
fritt väljamarknaden. varje regeringfrån Det stårsignaler att om

skattereller med höjdaunderskott med lånfinansieraden vill sina
väljer låne-utgifter. landoffentligaminskade Omeller med ett
marknaden.bli granskadockså valthar detfinansiering, så att av

enkelmakt" finnsmarknadensvill brytaregeringOm enen
nedstatsbudgeten ochbalansskapa imetod, nämligen amorteraatt

statsskulden.
be-marknadens"diktatureller ifinns inget någontvångDet

dikterarellerregeringenMarknaden bestämmerteende. inte över
fulla frihet välja hurhardess politik. Regeringen sinvillkorslöst att

Naturligtvismarknadens signaler.skall ochden reageraregera
eventuellaformpolitikkonsekvenserna sin idenmåste avta av
fördelarnaväxelkursändringar. regeringenoch Anserränte- att

form högrenackdelarnapolitik imed dess överstiger räntorav
välja lättkan denändrad växelkursstatsskulden och så att ta

reaktioner.marknadens
ocksåtillinformation bara regeringenMarknaden inte utanger

utökarMarknadens prissättningtill väljarna och oppositionen.
informationfår bättreallmänhetenVäljarna/väljarnas kunskap. om

ekonomiska politikeffekterna dagenslångsiktiga framtidade av
finansmarknad.fungerandefalletvad varitän utan ensom
uttalandemed ikan illustrerasResonemanget ett

finansministerndåvarandedenbudgetdebatten i januari 1995 av
alla lobbyister iklagade dåGöran Persson. Han över sprangsom

saknarframtiden"Och kom ihågriksdagskorridorerna: att
intelobbyister. lobbyister. Tyvärr insågFramtiden har inga

framtidensfinansiella marknadenfinansministern den just äratt
framtidennutiden med vialobbyist kopplar ihopdenattgenom

riksdags-antyddeOlof Johanssons i17 dåvarande ledareCenterpartiets
riks-marknadenunderkrisen 1995debatten våren 6/41995 görattom

förvandlatriksdagen har sig"lekboll".dagen till Det tvärtom:är snarareen
skall hasvenskaaldrig begärtMarknaden harlekboll.själv till statenatten
rimligbara vad deönskarbudgetunderskott. Långivarna anser varastora

olikaresultatväljerde lånränta ettatt ta avstaten somuppsom
riksdagsbeslut.
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råntebildningen. Ibland anklagas svenska politiker för att vara
kortsiktiga, för de bara fram till val. dettaOmnästa äratt ser en
korrekt anklagelse, förekomstenbörså väl fungerandeav en
finansiell marknad medel förstärka lång-snarast ett attses som
siktigheten deni politiska debatten.

Analysen pekar den finansiella marknaden löpande bidraratt
till den politiska debatten. blir ytterligareDen signal elleren

för framtiden det offentligaröst i samtalet förinom detramen
demokratiska styrelseskicket. Marknadens övervakning och
granskning har viktig föga uppmärksammad effekt: denen men
bidrar till böja kvalitén den ekonomisk-politiska debattenatt
och därmed också den ekonomiska politiken. kanvisPå så
finansmarknadens signaler uppfattas bidrag till denettsom
sedvanliga demokratiska processen.

finansiella marknadenDen har bara kritiserats förinte att vara
"odemokratisk" för ochorättvis" "okunnigävenutan att vara

politiska förhållanden för för förochom samt att sentreagera
starkt, dvs. för volatil- kritik kommit från såväl detvara en som
borgerliga från det socialdemokratiska lägret.som

kanFörvisso marknaden missbedöma den politiska och
ekonomiska utvecklingen landi under lång tid deninnanett reage-

-lika väl den kan missbedöma utvecklingen enskiltirar som ett
börsföretag förr eller kommer marknadenmen senare att-
"vakna. Marknadens aktörer kan också tecken flock-visa
beteende. Marknaden således perfektinte signalsystemär ett -konstruerasådant förefallernågot omöjligtsystem att

8 alternativEtt reglera finansmarknaden.åter finnsDet radattvore en
invändningar sådan "påreglering. skulle stridaDen demot en mot
åtaganden Sverige sambandgjort i med medlemskapsitt Vidarei EU.
torde den finansiella teknologins utveckling det isolerasvårtgöra att

finansiellt frånSverige omvärlden. Avskurna från de internationella
finansmarknaderna skulle dessutom svenska storföretag starka

flyttaincitament funktionercentrala Sverige. "påreglering"Enatt ut ur
skulle undergräva möjligheterSveriges till snabb ekonomisk tillväxt.
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demokratisynkollektivistiskLiberal eller2.2.3

"odemokratisk",framställtsfinansmarknadenVarför har då som
social-synnerhet frånför fräna attacker,föremål iblivitdvs. så

ekonomiskautanför densökasbördemokratiska politiker Svaret
demokrati.begreppettolkningennämligenanalysens i avramar,

finans-mellansambandettillnyckelnnämligenDen är synen
och demokratin.marknaden

demokratiuppfattningarTraditionellt ställs två mot var-om
förstaknivskarpa.alltid Denskiljelinjerna inteandra äräven om-

för olikagrund ochindividualistiskliberal ochvilar är öppen
rättssäkerhets-bl.a.maktenpolitiskadenbegränsningar genomav
andra byggerrättigheter.fri- ochför olika Denregler, garantier

demokratiuppfatt-kollektivistiskakollektivistisk grund. Denen
in-önskemål utjämningkopplad tillregelningen är avom ensom

förmögenheter.ochkomster
produktion,rörandeinför rad beslutsamhälle ställsVarje en

beslut kan princip inomioch fördelning.konsumtion Dessa göras
politiskadetellersektorn inomdensfärer: privatainomtvå syste-
marknads-ofta bara beskrivensektorn,privataDen sommet.
med desstraditionella marknadenomfattar såväl densektorn,
familjenoch försäljningrörande köpoch avtalkontrakt samtsom

föreningar.ochoch frivilliga organisationer Varolika privata
samhällenolikamellansfärernamellan de varierartvågårgränsen

därmedochideologindominerande politiskadenberoende bl.a.
"balans-demokrati. Avvägningen,begreppettolkningen av

också tidensfärernabägge varierarmellan depunkten", över
teknologinsomvärlden,öppenhetenberoende gentemot

utveckling m.m.
under dess långa regerings-socialdemokratins målharSverigeI

omfattningdet politiskautökainnehav varit systemetsatt
marknadens,inklusivesektorns,bekostnad den privata ut-av

harför detta mål varitmedelviktigtsträckning. nåEtt attatt
omfattande marknaderochdärmed politiseraochreglera "tunga"

mark-valutamarknadenkapital- ocharbets-,bostads-, samtsom
sektornsoffentligautbildning.ochför vård, Dennaderna tjänster

socialdemokratins talesmänbetraktatsharexpansion som enav
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fördjupning förstärkningoch demokratin, i synnerhet denav av
ekonomiska demokratin. underNär tid gårprocessen senare
andra hållet, dvs. den politiska kontrollen reducerasnär attgenom
marknader avregleras och privatiseras, uppfattas detta följaktligen

marknaden undan demokratin, demokratinträngeratt ärsom att
"hotad.

finansmarknadenArgumentationen hot demo-om ettsom mot
kratin kan till denspåras socialdemokratiska demokratiuppfatt-
ningen. innebärDen kortheti beslut fattadeinte inomäratt som
det politiska grundeni suspekta demokratisktärsystemet ettur
perspektiv eller till och med odemokratiska. Enligt detta synsätt
bör mängden icke-demokratiska beslut, dvs. beslut inomav tagna
marknadens sfär, minimeras för "demokratiskt".Sverigegöraatt

tolkning framgårDenna bl.a. socialdemokraternas parti-av senaste
vid partikongressen Programmet inleds1990.antagetprogram

med allmänna grundsatser återfinns tidigarei partiprogram:som
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägelsin helasätta
samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden I
detta syfte vill socialdemokratin omdana samhället,så bestäm-att
manderätten produktionen och dess fördelning läggs helaöver i
folkets händer, den demokratiskaDenna socialismens sam-
hällsuppfattning uttryck för viljanär att

kollektivistiskaDenna demokratin, i synnerhet dennärsyn
kopplas till rörande "ekonomisk" demokrati,argument ger

demokratibegreppet.till detassociationer totalitära den totali-I
demokratin folkviljan obegränsat inom alla områdentära styr av

samhällslivet, inklusive det ekonomiska livet hela samhällsord-
ningen. totalitäraDet demokratibegreppet således extremfalletär

det kollektivistiska demokratibegreppet, dvs. demokratiav en som
majoriteten långtgående makt minoriteten. Tänkandetöverger

19SeTingsten för kortfattad1992 diskussion begreppen totalitären av
och liberal demokrati. Analysen den totalitära demokratin hämtarav

frånTingsten Talmon totalitära demokratiuppfattningen1960. Den kan
till bl.a. Östeuropaspåras s.k. folkdemokratiernaRousseau. De det fornai

motiverades delvis med hjälp totalitärt demokratibegrepp.ettav
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baraspektrat,partipolitiska intedet svenskadelarinom stora av
dyliktraditionelltharsocialdemokratin,inom genomsyrats av en

kollektivistisk demokratisyn.
demokrati-kollektivistiskaellersocialdemokratiskadetNär
blirmarknaderna,finansielladetillämpasbegreppet räntan ett

politikerdemokratiskt valdabestämtbörpris somavvarasom -
ochavregleringen inte anony-finansiellaföre denfallet avvar -

mark-finansielladenoch investerare mötsma" somsparare
socialdemokra-makt. Underpolitiskautanför detnaden systemets

dvs. understorhetstid,ekonomisk-politiska 1950-,1940-,tins
politiskt prisjustoch 1970-talen,1960- räntan styrt avettvar

regle-hela batteriethägnetoch riksbanken inomregeringen avav
kapitalmarknadenzokredit- ochringar av

prisbleveliminerades,regleringssystemet räntanNär ett som
efterfrågan ochtraditionelltbestämtandra priser, sätt av

utbud ocksådärmedochopolitiskt"blevpolitiska prisetDet
besluts-andraavregleringen.följd Närodemokratiskt avsom
definitionföljaktligendettapolitikerfattare ärräntanän perstyr

be-särskiltbliravregleringenfinansiella"odemokratiskt. Den
ochunder"påregleringen"finansiella 1940-eftersom densvärande

politiseringenför helacentral förutsättningutgjorde1950-talet en
svensk ekonomi.av

ochBertilCarlssons,tolka Jonssonsrimligt IngvarDet är att
odemo-finansmarknadenkritiksocialdemokratersandra sommot

demokrati-socialdemokratiskafrån detutgångspunktkratisk med
de demo-"klyfta, mellannämligenCarlssonbegreppet. såg en ny

och deval skamedborgarnastyckerkrater avgöra somattsom
tyd-återspeglasunder krisen Härmarknadsdiktaturkräver 1995.

social-ochtraditionell liberalmellanligt skillnaden enen
sistnämndadenEnligtdemokrati.demokratisk begreppet ärsyn

majoritetsbeslut,resultatettolkadvanligenfolkviljan,det avsom

kapitalmark-politiseringsocialdemokratins2° idékälla tillviktigEn av
förockså 1993Myrdal Se Jonunganalysen hos 1944.naden Gunnarär

ideologiskaregleringarnasfinansielladediskussion rötter.aven
"korta"långa21 här den Dendiskuteras räntanräntan.Räntan ärsom

institutionellanuvarandedenriksbanken inombestäms ramen.av
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medborgarnas Val" enligt Carlsson, skall härska obegränsat,som
minst allt inskränkt marknaden. enskildaNär individer ochav av
företag tillåts köpa och sälja den finansiella marknaden iatt ett
fritt val blir detta "diktatur enligt Carlsson. Samma motsättning
mellan "folkviljan uttryckt allmännai val och finansmarknaden
återkommer den röda tråden hos företrädareandra för detsom
obegränsade demokratibegreppet.

liberalt-individualistisktI finnsperspektivgängse ingenett
grundläggande mellanmotsättning marknaden och demokratin. De
bägge kompletterar varandra: marknadsekonomin nödvändigär en
förutsättning för den politiska demokratin och det politiska

eller spelreglerna för marknaden. Intesystemet anger ramarna nog
med det, marknadsmekanismen, dvs. det fria bytet, i sigutgör en
demokratisk institution deni bemärkelsen den vilar indivi-att
dens marknadenPå tvingas ingenvetorätt. ingå i byte, dvs. iatt ett

köp eller försäljning, vilja.sin alltidDet väljagårett en mot att att
använda sitt individuella köpa eller sälja.vägraveto attgenom att

individuellaDenna finns regel deninte i politiskavetorätt som
sektorn. Istället tvingas alla underkasta sig majoritetens beslut,att

de majoriteten. Frivillighetensäven röstar princip svårärsom mot
beslutvägledande för kollektiva dettagöra Sett perspektivatt ur

innebär avregleringen den finansmarknadensvenska utvidg-av en
fördjupningning och demokrati,vår inte begränsning denav en av

eller hot. den enskildeNu medborgaren möjlig-ettsom ges nya
heter bestämma sitt sparande och sina investeringaröveratt en-frihet.23möjlighet ökar den enskildessom

22 Wicksell sökteKnut överföra frivillighetens tillprincip beslut offent-i
liga församlingar banbrytandei arbete. WicksellSe Wicksell1987.ett var

inspirationskälla för svensk socialdemokrati områden, dockmångaen
inte det gällde principerna för det politiskanär systemet.
23 finansiellaDen revolutionen också för möjligheter föröppnar nya
individen skapa alternativ till de offentliga försäkringssystemen. Denatt
snabba expansionen i Sverige olika former offentliga eller kollektivaav av
försäkringar och pensionssystem underlättades betydandei utsträckning

regleringarna kapital- och kreditmarknaden.av av
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Sammanfattning3

den1980-taletunderavregleringenEfter den finansiella utgör
informerardagligensignalsystemmarknadenfinansiella ett som

svenskadenekonomiska politiken, precistden ommerom
signaler forminflationsbenägenhet. iDessaregeringens ränte-av

ochinformation till väljarnavärdefulloch växelkursändringar ger
de fyllerförutomdebattenden politiskatill deltagarna i att en-

signalsystemprisbildningen.fundamental funktion Deti som
kvaliténtill höjahar bidragitfinansmarknaderna attrepresenterar

land.debattenekonomisk-politiska iden vårt
marknadernafrån de finansiellainformationenGivetvis måste

från andra källorinformationmedkompletteras pressen,som
Finansmark-och organisationerna.de politiska partiernamedia,

signaler detalla andra imedtillsammansnadens signaler ingår
valur-tillanvänder desigbeslutsunderlag väljarna gårnäravsom

norna.
villhur densjälvständigtväljersvenska regeringenDen regera
finansiellasignaler.utifrån finansmarknadernas Denoch reagera

hellerdemokratin. intehotmarknaden således Deninget ärär mot
liberalför fungerandeförutsättning väldiktatornågon utan enen

demokrati ochavregleringenfinansielladenSlutsatsen bör bli att
signifikant ochfinansiella revolutionenden följande utgör ett

demokratiskt Sverige.ochvärdefullt öppnaremot ettsteg mer

marknaderna.finansiellade I24 valt begränsahar regelDiktatorer attsom
kapitalmarknaderfriafannsTyskland och Stalins ingaSovjetHitlers ett-
fria kapitalrörelsernakritiker dedagensförhållande bör stämma avsom

till eftertanke.gränsernaöver
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Globalisering och
demokrati i historiskt
perspektiv
Emma Rothschild, director, Kings College, Cambridge

Reviderad hålletversion föredrag vid Demokratiutredningensettav
seminarium den 9 december 1998.

skulle vilja börja med vad franskJag citera kritiker skrivitatt en om
politik och ojämlikhet:

skulle universellt samhälleHur där det fannsinte någraett ut,se
enskilda länder, samhälle fransktinte ellersigett som vore Vare
engelskt och heller tyskt,inte spanskt, portugisiskt, italienskt,
ryskt, tartariskt, turkiskt, persiskt, indiskt, kinesiskt eller ameri-
kanskt, alla dessa samhällen samtidigt skulleHurutan snarare ett
sådant samhälles sedvanor, vetenskap, konst och poesi ut Hurse
skulle människor kunna uttrycka känslor uppfattas samtidigt,som

olika olika folk olika klimat skullei språketHursätt,men av
kunna smälta denna blandning behov och bilder... Ochsamman av
vilket skulle det språket föreningenSkulle samhällenvara av ge
upphov till universellt språk, eller finnasskulle detett trans-en
aktionsdialekt för dagligt bruk, medan taladevarje nation sitt eget
språk, eller skulle kanske olika förståsspråk alla Vilkaav gemen-

regler och vilken övergripande lag skulle sådant samhällesamma ett
Vila skulle hitta plats förstoraspå Hur i världman en en som ge-

allestädes närvarande förminskasoch de småattnom vara genom
hosproportionerna klot överallt förorenat endaDetärett som

blir kräva vetenskapen uppfinneråterstår sättatt attsom ett att
byta planeter.
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franske de Chateaubriand och han skrevkritikernDen Renéär
framtiddet alldeles slutet liv.i sitt Denår 1841, somav

framför formades vetenskapen ochChateaubriand sigsåg nyaav av
ångkraften blirför och kommunikation.tekniker "Närtransporter
telegrafenden, tillsammans medfulländad, skrev han, och när

har avskaffat avstånden, kommer detoch intejärnvägarna att vara
idéerna kommer också vingar.bara Närattsom reser;varor

mellan olika harstatsfinansiella och kommersiella gränser stater
länder;avskaffats, redan skett mellan olika delar enskildaså avsom

varandrafolken olika länder dagliga kontakter medinär genom
förenas, återuppliva den gamlatenderar hur ska då kunnaatt man

funderadeformen Chateaubriand också kringåtskillnad Menav
alltför livsvillkorframtiden. skillnadernaden politiska i"De stora

dolda,och förmögenhet kunde upprätthållas länge de såså menvar
uppmärksammade, nådastöten utdelad.de blir allmänt Ettärsnart

det etablerade politiska samhällethoten mot var, somav
utbildningChateaubriand det, intelligensens expansion",såg när

för andra hotet utvecklingenblir tillgänglig alla klasser. Det avvar
kraft tillenskild och allmän saluden råa naturen ärnär en som
vad medarbetarna fälten och hemmen; skai göraersätter man

arbetslös mänsklig rasen
förefaller vid förstaTanken globaliseringens historia an-om en

internationaliseringenblicken paradox. Globaliseringen,som en
under delen deeller mondialisation har åren20största senasteav

och framtiden; feno-beskrivits tillhör nutidennågot ettsom som
förflutet. beundrare och kopplarBåde opponenterutan sam-men

med och aldrig tidigare skådad teknikdet Internet,somman ny
kapitalmarknader, överljudsresor,internationella just-in-time-

och kabel-TV. föreliggandemycket avståndleveranser Iöver stora
finnsdet verkligen globaliseringensartikel vill iställetjag Visa att en

varandehistoria tanken globalisering ettatt t.o.m. somom-
fenomen denna historiahistorielöst har historia och äratten av-
för dagens politik.visst intresse

l dbutre-tombe dede Chateaubriand, Paris: LivreMémoires LeRené
Poche, III,1973, 720-721.715,s.
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perspektiv kan betraktasGlobalisering historiskti tvåett
med dehuvudsakliga och näraliggande harDetsätt. göraattena

och det andra medinternationella relationernas historia internatio-
förstnämnda handlar internationellanella idéers historia. Det om

och synnerhetekonomiska och sociala historiarelationers i om
snabba ökninghistorien tidigare perioders mycket inter-om av

internationellanationell handel, internationella investeringar,
inflytande. deoch internationellt Underkommunikationer senaste

de kraftiga ök-har det funnits flera sådana perioder:åren250
under 1860-talet och börjanochningarna investeringarexportav

bara de dramatiska exemplen1900-talet någraär av merav
dessa tidigare epoker och deHistorien institutioner somom om

förknippade för tid.de med, har betydande intresse vårär egen
för historiker,Internationell historia mycket svårtär ämneett

andra.både för de sysslar med ekonomisk historia och Detsom
förbindelserna mellanhandla långt historienmåste änom mer om

deras krig, ellerländer deras diplomati elleri meningen erövringar
histo-handlar och importensimperier. Det än exportensom mer

jämförande historia;också mycket detria. Det måsteänär mer
individer och kulturer,historien relationerna mellan in-vara om

flera ellerbegripet individer tillhör olika kulturer samtidigt,som
språk, hemländer ochmellan olika identiteter,sigrör t.o.m.som

och migrantarbetare klassiskanationaliteter. Handelsmän är exem-
kosmopoli-pel sådana individer; det har betraktats rotlösasom

ter.
ekonomiska historia kanske särskilt intressant iDen ärsom

globalisering. tidigaredag, handlar slutet perioder Dessaom av
epoker har nämligen det de alla sluttoggemensamt att genom en

2 det absoluta värdet balansernadet gäller globalisering,måttNär ett
har den nuvarande boomenavräkningskonton uttryckt andeli BNP,av

fram Medfortfarande till den rådde under tillinte årennått 1914.upp som
Obstfelds ord: Till och med dag ligger det genomsnittligaiMaurice

avräkningskonton högutvecklade ekonomierbalanservärdet i 12
Obstfeld,före första världskriget."under den vanlig Mauricenivå som var

Benefactor journalGlobal Capital Market:The Menace", Economicor
höstenPerspectives, 1998, 9-30,12, 4 11.s.
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eller mindre brysk nedgång de internationellai ekonomiskamer
förbindelserna. Historien globaliseringens slut, eller möjligaom
vändning till fascinerandesin självt.i sig Denär ämnemotsats, ett
kan klargöras studier handel och tullar, utvand-t.ex.genom av

ochrings- invandringspolitik och historia eller demonetär av
internationella ekonomiska historia.institutionernas Politi-egen
ken för europeisk underunion i Europa årenmonetär 1865-en

för exempel, har behandlats Einaudi1871, Luca iatt ta ett av en
nyligen framlagd avhandling vid ofUniversity Cambridge. I
franska arkiv hittade han bara detaljeradeinte planer för fram-en
tida europeisk centralbank också utkastet till europeiskutan en ny
valuta föreslogs heta analyserade också deEurope. Hansom
politiska och institutionella påtryckningarna England,i Tyskland
och Frankrike, ledde till dessa tidiga planer valuta-attsom en

misslyckades,union den depressioneninnan understrax stora
1870-talet

andra aspekten globaliseringensDen historia handlar mer
idéhistoria det ekonomiska livets historia. delFöränom om egen

jag inte övertygad det enkelt skilja mellan idé-såär äratt attom
historia och ekonomiska historia eller mellan historien ekono-om
miskt tänkande sidan och historien ekonomiskaå händel-ena om

den andra. Distinktionenå särskilt dra frågasvår iärser att om
perioder med snabb internationalisering eller därpå följande åter-
nationalisering, därför internationalisering fenomen i såatt som
hög grad består idéer eller händelser också tankar; såärav som en

del det handlar önskan framtidainvestera möjlig-istor attav om
heter, köpa olika kommunicera med avlägsna männi-att attvaror,
skor. Distinktionen definitivt oklar dagensi globala ekonomi,är
där företag faktiskt köper och säljertvå tankar Microsoftsom -
och Intel- tillsammans har marknadsvärde nyligenett som upp-
skattades till miljarder Tanken internationaliseringUSD.500
har emellertid historia lång och fascinerande, ochären egen som

alltid heltinte varit synkroniserad med historien sådanasom om

3 Einaudi, and Politics:Luca Money Unification ana theEuropean Monetary
International Gold Standard, opubl. of CambridgeUniversity1865-1873
dissertation, September, 1998.
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nationell ochandelomständigheterekonomiska exportens avsom
filosoferpolitiskabetyderproduktion.internationell Det att

och socialpolitisk interna-följdernafunderaibland börjat av
hållerinternationaliseringen justekonomiskadentionalisering när

de föregripittillfällen harvid andratillvändas sin motsats;att
trender.ekonomiskaframtida

andradetartikel gäller historiahuvudfråga dennaiMin av
periodhistoria.internationaliseringstankens Denellerslaget, som

inleddes kringårhundradehalvabehandlar detfrämstjag är som
Napoleon-ochrevolutionenfranskaslutade med denoch1770

politikenomvälvningar ifylld våldsammaperiodkrigen. Det var en
demokrati.tänkandet Detocksåpolitiska tänkandet; ioch deti om

holländska,synnerhetföretag, och iperiod dåockså privatavar en
speladeOstindiska kompaniet,svenskafranska ochengelska, en

ekonomiskaunder denfaktiskt långtavgörande roll änstörre-
Vidinternationaliseringenf-för1800-taletunderexpansionen

delför litenbaraformella imperier1900-talet svaradeslutet enav
relatio-och moraliskaekonomiskapolitiska,de internationellaav

nationellmellanperiod då motsättningenocksåDet ennerna. var
förändringarekonomiskainternationellapolitik ocheller lokal -

tilldrog sigglobaliseringochförhållandet mellan regering -
politisktmycket intresse.stort

globaliseringen iexempel hur sågmig någraLåt mange
theSmith imed Adambörjar årslutet 1700-talet. 1776,Jag somav

nationerde svårigheterWealtb skrev "somNations, somom
värld därfrån kapital iinkomsterförsökt beskatta mött enatt

kanberoendefrån till plats,flyttas platskapitalet kan var man
sälja dyrt".köpa ellerbilligt

Ägaren ochvärldsmedborgare intenaturligentill kapital ärär en
troligenland. skulleenskiltbunden tillnödvändigtvis Hannågot

undersök-förhanland där närgångnasnabbt överge utsattesett
ochbetungande skatt,ålägga honomsyftade tillningar att ensom

land.kapital tillflyttaskulle sitt något annat

4 OstindiskaToreSwedish India Frängsmyr,the EastOn seecompany,
drömmenekonomiskaoch denMänniskorna,Kompaniet: äventyret

Böcker, 1976.BraHöganäs:
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Smith skrevDet politik för kapitalbeskattning be-Hanom, var
skrev också politiken bakom militära utgifter i värld interna-en av
tionella nyheter och internationella kommunikationer:

kännerimperierI demånga människor lever huvud-istora av som
staden och områden fjärrani från krigsskådeplatserna, sällan något
obehag kriget. Istället kan de, de behagar, underhålla medsignärav

tidningarnai låsa de flottornas och arméernasatt eröv-om egna
ringar

Två tidigare beskrevår den tyske filosofen Herder med ironivass
det mycket upp-haussade "handelssystemet struktur därsom en

kontinentertre skövlas och kontrolleras och däross männi-av
skor Världeni "kommer varandra konjak ochnärmare över-genom
flöd framföroch allt kultur devår så Gudskelov,genom att snart,
kommer människor goda,vi, starka och lyckligaatt vara som

Årmänniskor skrev han:1774

Alla nationer och alla kontinenter lever skugga.i hurvår Se, när en
rister två helasmå i världenEuropa, skakar ochstorm grenar

blöder. har hela jordenNär någonsin varit så sammanbundentätt
bandså har haftVem någonsin makt och flerstörreav

maskiner, med enda impuls, med enda rörelsesom en en ettav
lillfinger, får hela darra7nationer att

franskeDen matematikern och ekonomen Condorcet skrev unge-
fär samtidigt, förändringarnaår de ekonomiska1776, i ochom

finansiellaandra relationerna och påpekade människoratt som
arbetar och jord har intresse det ska råda allmäntäger ett attav
välstånd i samhället; intresse mycket eftersomsåär störreett som
det mycket förså demsvårare lämna det.är Detta intresseatt

5 Adam Smith, theAn Inqairy into andNature theCause: Wealth
ed.Nations, CampbellR. H. and Skinner Oxford:A. Clarendon Press,

1976, 364, 848-849.S.
6 Smith, The Wealth Nations, 920.s.
7Johann Gottfried Herder, Aach Philosophie dereine Geschichte zur
Bildzmg der Menschheit 1774 Reclam,Stuttgart: 1990, 70-71, 74.s.
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för demdet enkelthos andra klasser grundminskar såärattav
helt bland demförsvinnerbyta land. iIntresset settstortatt som

banktransaktion,och enkeläger ettsom, genom enpengar
tyskeeller ryssar.ögonblick kan bli engelsmän, holländare Den

kommenteradeAdam Müller"romantiske ekonomen årnågra
finansiella relationerna.förskräckt de internationellanyasenare

1800-talet,de förstaanvände till och med, undersig årenHan avav
ochmetafor: hård kamp mellan ekonominkampen som en

År hanplaneten. skreveller 1809naturen,

ellerförstärks. brev, växelSamhället utvidgas och Genom ett enen
London handsilvertacka, sträcker köpmannen sini över oceanerna

föra detMadras, och hjälper honomtill motsvarighetsin i storaatt
jordenkriget mot

Moral ägnadeThe Theoryandra arbete,sitt Sentiments,I stora
ellerSmith de moraliska relationerna,Adamsig snararemer

olika delar Världen.avsaknaden dem, mellan individer i Hanavav
Skottland, skullejämför borden förtvivlan, iperson somsom en

nyhetenförlusten lillfinger med denkänna överöver attett omav
plötsligtmiljontalsdet med invånare,imperiet Kina, sinastora

oerhörthade skulle bliuppslukats jordbävning." Man upp-av en
beklagande.rörd, Smith. skulle uttryckaskriver sitt ManMan

börjaförgänglighet. skulle sedanskulle fundera livets Manöver
katastrofen för handelndiskutera effekter skulle kunnade olika

emellertidskulleoch världshandeln allmänhet.i i ManEuropa
vanligt.och sysslorsig sina Omägnagott nattensova somom

miljon-offra finger och därmed rädda dekunde välja sittattman
fingrartals det,människorna skulle våraså göra men egnaman

8 Réflexions des blés inCondorcet, 1776,M.J.A.N. sur commerce
Condorcet andde Condorcet, ed. OC0nnor M.F.AragoA.Oeuvres

Didot,Paris: 1847-9, XI, 170-171.s.
Hendel,9 Müller, Elemente der Staatskunst Leipzig:Adam Die 1809

1936, 37.s.
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betyder ändå i förmening denågon avlägsna männi-änmer oss
skorna.

Alla dessa observationer handlar eller inter-sättett annat om
nationaliserings-, eller globaliseringspolitik. mycket allmänI

uttryckermening de alla förhållandet mellan avlägsnaöveroro
människor. samtliga fallDe i motiverade möjligheter tillär av nya
kommunikation, eller påverkan; de behandlar för-transporter
hållandet människor i London eller eller Berlin ellerParisatt
Edinburgh, slutet 1700-talet hade långt kunskapstörremot av om
händelserna avlägsnai länder och mycket inflytandeavsevärt större

dem. Människor Edinburghi påverkades också hän-över mer av
delser Madrasi eller Peking, denåtminstone i utsträckning de
kände till sådana händelser. observationerna fokuserar också,Men i

fall,samtliga mycket generell omständighet, nämligenen mer
den individer alla modernai samhällen har ekonomiska, poli-att
tiska och moraliska relationer med andra individer de intesom
känner; främlingarmed eller utlänningar eller °aliens; med
människor långt borta och annorlunda. 1700-taletsDetär ärsom
tankar kring denna omständighet jag påminnersom menar om
dagens debatt.

Adam Smith arbetade, liksom samtida, medmånga sinaav
detaljerade projekt för internationell eller interkontinental styr-
ning. starkt kritiskHan exempelvis de formermångamotvar av
förtryck utövades det engelska Västindiska kompaniet isom av
Bengalen drevs ledningar handelsintressen demgörsom av vars
till urusla härskare; tycks hasuveräniteten dem till lika dåligagjort
affärsmän däremot optimistisk frågaHan i möjligheter-var om

till parlamentarisk mellan Amerikaunion och Storbritannien.na en
Amerikas avstånd från regeringens skulle, menade han,säte"
knappast skapa problem och denågra problem uppstodstörre som
skulle under alla förhållanden tillfälliga, eftersom regeringenvara

10Adam Smith, The Theory Moral ed.Sentiments Raphael1790, D. D.
and Macfie Oxford: ClarendonA. L. Press, 1976, 136.s.
H Smith, The Wealtb dessaNations, ämbetsmän det,640, För819. ärs.

de lämnat ämbeten,sina mycket riktigt fullständigt egalt helanär om
landet skulle uppslukas jordskalvf 640.ettav s.
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flytta tillochskulle korsa Atlantenårhundradetroligen, inom ett
delenbefolkadeochden rikastevad då skulle tätast avvarasom

Även projekt förintresseradCondorcetimperiet. euro-enavvar
förbunds-förförfattningarnatänkbarainbegripetpeisk regering,

utformningmodeller fördetaljeradebeskrevrepubliker. Han av
och departementsrege-federala ledningarvariabla imajoriteter

frågoranpassade till olika inter-ringar; majoriteter avsom var
procedurer medocksåbeskrevbetydelse.nationell och lokal Han

för-rörandekonflikterkunna lösaskullehjälp grannstatervars
asylrättigheter.flykting- ellerellerflods loppändringar av en

deföregriper flera institu-för formellprojekt styrningDessa av
perioder internatio-underetableraskomtioner att avsenaresom

internationelltförpolitik1700-taletsemellertidnalisering. Det är
för debattdagenssärskiltinflytande, kan intresse omsom vara av

med franskaslutadeperiodoch demokrati.globalisering Den som
period då detnämligenoch Napoleonkrigenrevolutionen envar

fråga möjlig-vidgades, iåtminstonepolitiska livets gränser om
införFrankrike stod möj-England ochfilosoferPolitiska iheter.
ha politiskaskulle kommaligheten individer småningomså attatt

främlingarmed i sinakändetill människor derelationer inte --
framförantydde,rättigheternade mänskligaländer. Språket iegna
mellanpolitiska relationerskulleallt, det småningom uppståsåatt
rikastemed detill och ide klasserfattiga, mellanrika och två som,

och denoberoendeidentifierades deneuropeiska samhällena, som
ansvarskännandedenoch den okunniga,utbildadeberoende, den

inräk-filosoferspolitiskaEnligt vissaoch den oansvariga. synsätt,
utvidgningytterligaremöjlighet tillfanns detCondorcets,nat en

ochomfatta kvinnorna -iocksåtillpolitiska relationer,de attav
forna slavar.engelska koloniernade franska och -

för polit-och formersubjektmångfalden politiskaDen avnya
slagsmedfram eller hotainflytande, tvingaiskt ansågs en ny

tillden kompolitiken,republikanskagamla såpolitik. Den som
alla med-krävdefrån 1700-talet,beskrivningaruttryck otaligai att

och, underslags vissaskulleborgare omstän-personer;sammavara

12 WealtbSmith, The Nations, 625-626.s.
13 Condorcet,dede in V, 213-221.Turgot Oemzres"Vic 1786,M. s.
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digheter, fria,alla manliga medborgare skulle känna,att vuxna,
eller kunnaåtminstone känna igen, varandra. skulleDe mänvara

själva". Det inte längre möjligt skilja mellan desom var att som
romerska medborgare och andra. kunde kännaIngen sinavar stam
medlemmar skrev frågaSmith i det romerska riketsegna om

nedgång under perioden brett och multinationellt, eller multi-av
stamskf medborgarskap. demokratiI jämlikhet"måsteen vara
själva kärnan i skrevstaten", Montesquieu Kärlek tillår 1748,
demokrati detsamma kärlek till jämlikhet och ojämlikhetär som

främstaden källan till störningar aristokratiskaär iäven stater.
ekonomiskExtrem ojämlikhet bör därför, enligt Montesquieu,

begränsas skatter och reglering, dennagenom
fördelningsjämlikhet republiks förnämsta känneteckenutgör en

Utsikterna under slutet 1700-talet till extensiv poli-av en mer
tik, baserad relationer mellan människor kändeintesom var-
andra och inte varandras jämlikar, för politiskamångavar var teo-
retiker under dessa omständi heter helt enkelt oförenliga med
republikanskt styrelseskick. sidan kunde inte tänka sigena man

Ådemokrati i klassamhälle med ojämlikhet. den andraett extrem
sidan jämställdhet i sig tänkasvår sig, åtminstone ivar att ett stort
och varierat samhälle. Malthus skrevSom bokår i sin Essay1798

Population, "de arbetande fattiga, för använda Vulgärton att ett ut-
tryck, tycks alltid leva hand i dagliga behovDeras kräverur mun.
hela deras uppmärksamhet och de tänker sällan framtiden

den franskeFör ekonomen och politikern Necker,Jacuqes ut-som
övade inflytande Malthus, folket barnavsevärt överett var som

handlar reflektera, vägleds instinktsinutansom att men som av
i sin deras behov". "blindDe och vildtur styrssom av var en

skrev Neckermassa", "aldrig för reflek-1775, stannarsom attupp
lagar." välfärd,Statens århundradenas,övertera naturens nästa

14Smith, T/øeWealtb Nations, 624.s.
15 FespritMontesquieu, des loisDe Books1748, andV Paris:VII
Garnier, 1973, 49, 53, 107.
16Thomas Robert Malthus, theAn Principle ofEssay Population 1798,on
Tbe Works Thomas Robert Malt/ms, ed. E.A.Wrigley and David

Souden London: William Pickering, 1986, 34.s.
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förenade meddedem0rd inte något;generation, ärsägerär som
rymdoändligahela denochplågorbarasamhället sina avgenom
eländemorgondagen.aldrig Derasframtid dekallas änmersersom

intressenlångsiktigaderasberövat demhar mer
för-dessaunderomöjlighetmöjlighet ellerjämlikhetens var

främstadepolitiskt intresse.hållanden mycket Enstort avav
den tidreformer underpolitiskaför förespråkarnafrågorna somav
förändraderiktigt detgällde mycketfranska revolutionen,föregick

villkor", ekono-ojämlikaojämlikhetsocialförhållandet mellan
ojämlikaojämlikhetcivilojämlikhet,politiskojämlikhet,misk

upplysning.utbildning och Detoch ojämlikheten irättigheter
ochutspelarskådespel sig i USA,jämlikhetens garanterarsomsom

skrevförtill"bli Europa,välfärd där" kommerfred och nyttaatt
tillsäkerhetinnefattadeRättigheterna1786.Condorcet år person

samhälle medemellertidhotades iBådaderaoch egendom. ett
cirkel därondfanns såledesojämlikhet.ekonomisk Det enextrem

därmed tillochojämlikhettill socialojämlikhet lederekonomisk
godfinnsdetojämlikhet,medborgerlig sätt ensomsamma

tilljämlikhet lederpolitiskochdär medborgerligcirkel succes-en
Amerikanarnaojämlikheten.ekonomiskaminskning densiv av

införa frihandelssystem;omedelbartCondorcet,borde, skriver ett
levnadsvillkorojämlikahindraomöjligtblir detannars attatt

lagstiftningstorartadske, kan sigskulleochetableras så vareom
denellerförfattningarkomplicerade någotelleroch avcensorer

ojämlikhet.förhindra socialpåfundandrapolitikens allagamla
ojämlikaojämlikhet, ellersocialformfanns särskildDet aven

Condorcetsbetydelsecentral iblikomlivsvillkor, att avsom
eller upplysning.utbildningifrågaojämlikhetentänkande: om

17 des ingmins 1775,législationNecker, SurJacques et Commerce
andTreuttelComplêtes 1820, 126-Paris: Würtz,Necker, Oeuvres s.

127, 254.
18 inlEurope"dAmérique 1786,linfluence de révolutionDe sur

Condorcet,de VIII, 41-42.19,Oeuvres s.
19 de Virginiecitoyendedun bourgeois New Haven å"Lettres surun

plusieurslégislatif 1787,corpsde pouvoirlinutilité entrepartager
Condorcet,de IX, 92-93.Oewures s.
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före revolutionenKort skrev Condorcet människor inteatt som
kunde räkna eller förstodinte lokala lagar beroendesom var av
andra; "sociala institutioner måste i möjliga bekämpamånstörsta
denna ojämlikhet föder beroende." Utbildning krävdes fram-som
för allt för förverkliga njuta de rättigheterrättenatt att av som
lagen alla medborgare"; "kan varelse sinagaranterar utövaen
rättigheter han okunnig dem, han inte denär är närom vet om
kränks Condorcets sista publicerade verk detalje-stora var en
rad plan för universell, offentlig utbildning, för både flickor och
pojkar, och barn. denna utbildningMen skulle omfattaintevuxna
politisk och moralisk skolning, eftersom det skulle strida detmot
självständiga tänkandet". Politik och moral skulle bliinte mot-

ellersanningar" universell politiska,Den moraliskatro".tagna
och religiösa friheten skriver Condorcet, de allra kost-"envar, av
baraste delarna frihetnaturlig idealbildHans samhälleav ettav
där utbildningen universell, bilden politisk jämlikhet:var var av
nedbrytningen jämlikhet mellan framväxtennationer, järn-av av
likhet inom konkret land och, slutligen, människans verkligaett
fulländningf inbegripet minskning ojämlikheterna igenom en av
fråga rättigheter mellan könen, bygger maktmissbrukom som
och "olyckligt också för dem därav"ärsom som gynnas

Politiska förhållanden det mångskiftandei och internationella
samhälle fanns sluteti 1700-talet, skulle basera sigsom av
universell politisk debatt och universellt politiskt tänkande; ivad

Adam Smiths kritiker beskriver den obegränsade ochen av som
universella handeln, sprider både uppfattningar och 23varor.som

ideal förDetta universell upplysning för förakt.ständigtutsattvar
har denna"Det varit tidsålders olycka lycka,inte dessa herrarsom

20Essai lesfonctionsconstitution desassembléesprovinciales 1788,etmr
dein Oeuvres Condorcet, VIII, 458-459, 474-476.s.

21 Finstruction"Sur publique 1791-1792, Oeuvres de Condorcet, VIIs.
les assembléesSnr215; provinciales, de Condorcet,Oeuvres VIII, 482.s.22 dämEsquisse tableau bistorique des de Fesprit /aumainprogrês 1794,
deOeuvres Condorcet, VI, 236-237, 264.s.

23Alexander Carlyle, Autobiograpby the AlexanderRev. CarlyleDr
Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1860, 547.s.
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reforma-Edmund Burkeskrevdiskuterasallt måstetroratt om
första Ledningarnafranska revolutionensunder den år.torerna

följdernadödliga"dehan, kännavarnadeskulle, attavsnart
förskapatshos dem intefogliga sinnelagetförstöra det attsom

labyrinter uni-politiska Denden teorinssöka isina vägaregna
före-de revolutionäraocksåkritiseradesdiskussionenversella av

ellerRobespierre Saint-politisk jämlikhet;för absolutspråkarna av
efter jämlikhetensutbildasskullealla barnansågJust, attsom

och tillförfattningpolitiskavördatill sinheliga lag," att,att egen
dag och varjeeller "varjemedborgarna Sparta,i Rom ögon-som

ock-innebar,ok.25krävandeunder det Denblick böjde sig styrets
politisk osäker-förskrämmande toleransför förespråkarna,så en

mångskif-universell,utkast tilldethet. åtminstoneMen ett envar
politik.och diskursivtande

upplys-1700-taletsunder detde djupaste insikternaEn senaav
fortsättaskulleuppfattningarnapolitiskaden dening attattvar

dittills.framtiden de Detmycket gjortförändras lika i 9:esom
utvidgningfaktisktförfattning förutsågtillägget till USA:s aven
förutsetts,dåtill sådana inteför rättigheterskyddet ännu ensom

betonar deträttigheter.framtida jag 1700-När senareservoar av
frågatänkandetfilosofiska iutmaningtalets långvariga omav

folkmellanfrämlingar, ellermellan avpolitiska relationer som
ochmedborgaremellanoch kvinnor,olika, mellannaturen mänär

och fattig, vill intetmellan rik jagframför alltutlänningar, sätt
eller globaltinternationelltteknik förförringa betydelsen nyav

har1700-talets teoretiker jag1900-talet.samband sluteti somav
avstånd.minskademycket kring Menfunderadetalat av-om,

författningensamerikanskadenståndspolitiken, meningeni att

London:the RevolutionReflections in France2 Edmund Burke, on
the OldAppeal from theBurke, NewBooks, AnPenguin 1982, 188; to

London: Dodsley,Whigs 1791, 133.s.
25 ochoffentlig utbildning teorinfrån ochDebatter 17941793 omom

delaHippolyte Taine, i origines Franceciterade Lesdemokratiskt styre av
Hachette, III,Paris: 1892, 79, 113-114.contemgoraine s.

26 Whitedelivered the House,MillenniumBernard Bailyn, LectureSee at
Washington DC, 1997.
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upphovsmän avstånd faktorsåg kunde lugna politiskasom en som
passioner, tvivel annorlunda i tid med omedelbarär kom-utan en
munikation, omedelbara målgrupper och omedelbart policy-
skapande.

vill betonaDet jag förutmaningen tänkande kring, ochär att
uppbyggnaden politiska förhållanden till främlingar fort-ärav, av
löpande betydelse för moderna demokratier. Det naturligtvisär
viktigt demokratiskai samhällen, inklusive Sverige, eller Stor-
britannien. oerhörtDet viktigt inom viktigt förär EU. Det är
utsikterna framtidatill internationella samhällen, synnerheti deni
tid åternationalisering eller åtminstone avstannande interna-av av
tionalisering, kan vad vill ocksåJagväntarsom vara som oss.
antyda den känsla oundviklighet total teknologiskatt av av ny--
modighet ibland vidlåder diskussionerna globalise-som om-

oftaringen, källa till passivitet i sig. sammanfattningär Ien en av
debatten kring universell allmän utbildning Condorcetsom var
inblandad i under den franska revolutionens tidiga skrev histo-år,
rikern OzoufMona jämlikhet inte"är omständighet,att utanen en
blivandeprocess. historiskDet dvs. därär en process, en process
individer lär känna något sin och samhällenssinaom egen om
historia; kontinuerligen process.

Copyright: RothschildC. Emma 1999

27 "Egalitéf"Ozouf,Mona in François and Ozouf,Furet Mona
Dictionnairecritique de révolution française Flammarion,Paris: 1988,
696-710, 709.s.
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Globaliseringen och
den svenska ekonomins
struktur

Lennart Schön, professor, Lund

vill dettai inlägg diskutera globaliseringensjag effekter ettur
ganska brett och långsiktigt perspektiv utifrån jämförelsernågra
mellan dagens utveckling och den globalisering skedde undersom

delen 1800-talet. framförvill då allt lyfta framJag tvåsenare av
aspekter dessa omvälvningar världsekonomin:i marknads-
integrationen och den förändringentekniska vilket kan ut-ge
gångspunkter för diskussion den svenska ekonominsen om
struktur.

grundläggande effekt globaliseringEn kan här:uttrycka såav
globaliseringenGenom ställs alla inför marknadsför-resurser nya

hållanden. innebärDet prisstrukturen förändras,i sin dettur att att
alltså skapas prisrelationer ekonomin. det finnsi Mennya en
systematik denna förändring. faktorer,i relativt rikligaDe iärsom
förhållande till faktorrelationer,omvärldens har tidigare varit
instängda begränsadi ekonomi. har haft för-dåDeen mera ett
hållandevis lågt värde. utvidgningen marknadernaGenom ställsav

inför flerde alternativ, de kan användas där de lika rikligtinte är
förekommande och där de högre avkastning. får däri-Deger en

högre värde. gäller naturligtvis för deOmväntettgenom resurser
förhållandevis knappavarit och högt värderade tacksom vare av-

skärmningen. faller kanDe i pris. alltså uttrycka effektMan en av
globalisering eller marknadsutvidgning fakto-relativt rikligaså att

ekonomi får högrei tidigare. här effektenpris Denän ärettrer en
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fördelar och detkomparativavariant teorin teoremaven av om
och Bertilutrikeshandel lanserades Eli Heckscherkring avsom

forskning och den globalise-Ohlin. baserade sittsinDe teorem
kalla-inträffade 1800-taletslutet intering i även om mansom av -

till denna.för globalisering då och skall återkommade det jag-

för-omvälvningar har med den tekniskaandra aspekt dagensEn
Även förändrade relativ-teknik leder tilländringen göra.att ny

skapas möjligheter.tekniska genombrott sker, Påpriser. När nya
innovationsområdena, där den tekniken lanseras,de centrala nya

faller.kostnaderna och gäller intereduceras priserna minstDet
vanligenför teknikens komponenter igenomgår enegna som

prisfall samband med genombrotten.period drastiskt i Genomav
för långprisfallen vidgas användningen. det gäller ocksåMen en

tekniken levererarrad de eller produkter dentjänster som nyaav -
iblandfaller, relativt och ocksådempriserna åtminstone sett

innovationsområdendessa centralaabsolut. expansionenMen
Framför allt ökarleder till ökad efterfrågan andra områden.

efterfrågan kompletterande produkter ochsådana tjänster som
likadet teknikblocket. de bjudsskall inteutnyttjas i Om utnya

Relativ-elastiskt och enkelt, kommer dessapriset stiga.att
förändras linje med Erikalltså.priserna iDetta ärresonemang

utvecklingsbloc/e, tillväxtkraften under olikaDahméns därbegrepp
och kring de komple-perioder koncentreras kring innovationer

efterfrågesug följderfar tillverksamhetermentära ett avsom
innovationsspridningen.

dagensfinns mycket samband mellannaturligtvisDet nära
fram-förändringen. Elektronikensglobalisering och den tekniska

förändringen ochmarsch den tekniskadet centrala elementet iär
faktor globaliseringen. mark-likaledes viktig bakom Menär en

förändringen samtidigtnadsutvidgningen och den tekniska tvåär
krafter olikartade effekter, skall återkommamed jagseparata som

till.

föra nämligen denaspekt ligger till hands här,tredje inEn nära att
förändringen. Globaliseringen och den tekniskainstitutionella

tillvåxtkrafter förändradeförändringen skapar såväl trans-somnya
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aktionskostnader för alla ekonomiska handlingar och dessa iutövar
starktsin tryck regelverken för eko-institutionerna,tur ett

förändringeninstitutionella gäller för-Dennomin. inte minst i
hållandet mellan marknader och de politiska Detta ärorganen. en
bärande tanke för Douglass North, nobelpristagare ekonomi föri

sedan. Sammanhanget mellan marknader, föränd-teknisknågra år
ochring överhuvudtaget centrala elementinstitutioner deninomär

ekonomiska historien faktumoch det rörligheten eller för-att
änderligheten skiljer mellan dessa områden skaparsig spänningaråt

kan utlösa språngartade förändringar stelaredeisom mera
strukturerna ackumulerar omvandlingstrycket.som

det perspektivet kan också betrakta de decen-Ur senaste
niernas utveckling. tekniska och ekonomiska omvandlingenDen
har omfattande med vidgade marknader ochvarit långtgåendeen
globalisering framför företagensallt de organisationer,storaav
vilket dag placerat kraftigt omvandlingstrycki den politiskaett
arenan.

skall dock koncentrera aspekterna marknadsutvidg-Jag mig om
och förändringning teknisk förhoppningsvis kan det någrage-

utgångspunkter vidare diskussion den tredje aspekten,åt en om
den institutionella förändringen.

Och skalljag detta långsiktigt från deni perspektivgöra ett
ekonomiska historien historien här möjlighetermångager-
eftersom dagens förlopp härde aspekterna alltså varitsett ur
centralt den historiskai utvecklingen. skall begränsajag migMen
till kontrastera det 1800-talets globalisering med dagensatt sena
utveckling.

villFörst jag den vidgning världsekonomin, globa-ellersäga att av
skedde under hälftenlisering, andra 1800-talet i mångasom av

avseenden mäktigare den hittills upplevt dag. Relativtiänvar
förändringen mellan exempelvis och1850 1870 störresett var nog

den mellan och1975 1995.än
mellan förvandladesoch världens kommunika-Då, 1850 1870,

från huvudsakligen bygga hästdragnationssystem att post-
och segelfartygdiligenser till byggt järnvägar,ett system ett
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sammanhängande interkontinentalt telegrafnät och propellerdrivna
ångfartyg. genomfördesSamtidigt under dessa decennier politiska
reformer den världsekonomi, reformertidensi öpp-runt somom

förnade möjligheterna den tekniken.utnyttja Kapi-vägen att nya
passfrihet infördes,talmarknaderna avreglerades, tullarna sänktes,

för fasta växelkurser allmän anslutning Dess-ett system osv.vann
genomfördes reformerunder tid parlamentariska iutom samma

fredliga formereller mindre alla innebar industrialise-attmer som
krafter fick starkare denna grundval skedderingens position. Påen

under de följande decennierna väldig globalisering ekonomi-en av
arbetskraft.Flödena ökade kapital ocherna. av Varor, av av

flöden utifrån den förstadessa kan också systematikenI se
aspekten globaliseringen: relativt rikliga iDe resurser, som varav

föllområde, värde marknaderna Vidgades;i när omväntett steg
ochnaturligtvis värdet de relativt knappavaritsettresurser som

förhållandettidigare högt kurs. tydligast ii Dettastått ärsom
fram-mellan den gamla världen, och den s.k. världen,Europa, nya

för arbetskraft och kapi-allt Nordamerika. rikt bådeEuropa var
tal förhållande till de knappa jordresurserna, medan de omvändai

ellerförhållandena rådde Nordamerika. Med globaliseringen,i
amerikanskamarknaderna, värdet denintegrationen växteav

jorden samtidigt både arbete och kapital i Europasom gavs nya
flödena från världenmöjligheter arbete och kapital den gamlaav-

till minska skillnaderna relativatill den tjänade därigenom iattnya
faktorpriser mellan ekonomierna.

svenska ekonomin speciellt fall. be-mycket ViDen utgör ett
för-fann både den gamla och den världen.ii Iså sägaattoss nya

arbetskraft och fattigthållande till Nordamerika riktSverigevar
förhållande till detjord. miljon svenskar emigrerade. iEn Men

industrialiserade riktSverigeEuropa naturresurser menvar
fattigt framför tysktkapital. mycket strid allt ochEn ström av
franskt kapital placerades huvudsakligen obligationerii Sverige -

hypoteksbanker,emitterade kommunerna,staten, avav av av
för-industriföretag direktinvesteringar ochockså som sommen

fördemögenheter invandrare, köpmän och bankirer, med sig.som
kapitaltillflödet kom till stånddet allraMen största genom

svensk upplåning utomlands och kan beräkna utlands-attman
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skulden den klart högstai Sverige ochcapita i iEuropavar per
världen vid tiden för första världskrigets utbrott. Detta var en av
ingredienserna den mycket snabbai industrialisering skedde isom

resursrikt kapitalfattigt land.ett men
kombinerade effekten den högre värderingen rikligaDen av av

utvandringen och kapitaltillflödet blevnaturresurser, av av
emellertid mycket kraftig. fick baraSverige snabb industri-inte en
alisering också snabb löneökning. Reallönerna be-växteutan en
tydligt snabbare bruttonationalprodukten och fick denSverigeän
snabbaste reallöneökningen alla industriländer världen. Värdetiav

den tidigare faktornrelativt rikliga arbete således snabbareväxte
andra håll; fundamentali Sverige det skedde relativän en

prisförändring den svenska ekonomin.i
de viktigaste ingrediensernaDetta bakom de omvälv-var en av

svensk ekonomi inträffadeningar i kring sekelskiftet 1900som
och kan sammanfatta med begreppet Industrisamhälletssom
genombrott. ekonomisk struktur skapades byggdeEn ny som

förädlad produktion, den byggde kunskap ochen mera mera
ingenjörskunnande den tidigare naturresursinriktade industrin.än
Yerkstadsindustrin kom bli för utvecklingenatt centrum men
också konsumtionsindustrier, inriktade köp-nya som var mera
kraftiga marknader, expanderade. Och vad viktigamera var -
innovativa områden hamnade företagsvenska loppetinom någraav
decennier för deni internationella utvecklingen.täten

också förändrades den svenskaMen i och den globalaannat
ekonomins inramning. Industrialiseringens karaktärnationella
förstärktes fleradetta skäl. skäl infrastrukturelladeEtt attav var-
projekten tilltog omfattningi järnvägsbyggandet hade varit ett-
sådant projekt, tillkom elektrifieringen, telefonnätets utbygg-nu
nad, med tiden också det ökade vägbyggandet. ledde tillDet att

fick betydelse ekonomin. andra faktoreri Menstörrestaten ett par
fick kanske betydelse för den tilltagande nationellaännu större
karaktären den ekonomiska utvecklingen. sådan faktorEn var
utbildningen infrastrukturelltockså projekt ökade iett som- -
betydelse takt med produktioneni blev utvecklad. Däri-att mera

ökade också vikten den kulturbundna kommunikatio-genom av
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ochSpråket fick alltså ekonomisk betydelse. Enstörre annannen.
faktor välfärdssamhällets utveckling,med tiden allt viktigare var

förkrävde tillhörigheten dennatydligare igräns gemen-som en
skap.

från det globaladenna omsvängningUtan närmareatt
förstavill bara betona dettill det nationella intejag gångenatt var

för-inträffade kantrendbrott denna riktningiett snarare se-
båda riktningarna under historien.skjutningar långsiktig Viiartav

frånlinjär utveckling mindre till ekono-har alltså inte någon större
framtidensammanhang. bör då heller låtamiska inteMan envara

tendenser. vidlinjär projektion dagens Historien ger snarareav
tillväxtkrafter räck-har begränsadhanden varje uppsättningatt av
förhållanden flera avseendenvidd och de upphov till iatt ger som

verkar riktning.i motsatt
har alltså globaliseringUnder de decenniernasenaste en ny

utifrånframträtt med kraft. vill denJag ut-stor ta upp samma
förra marknadsvidgningens och dengångspunkter densom -

förändringens effekter relativa och de möjligatekniska priser
effekterna svenska ekonomins struktur.den

Återigen förenklat gamla och denkan tala dennågot nyaom
då sidan därvärlden och kan exempelvis å Europa,avse ena

världen, ochtvekan den gamlaingår iSverige åstörreutannu
framför och Sydostasien medandra sidan där allt dåAsien, Ost-

världen.snabba ekonomiska utveckling densin representerar nya
epokbåda dessa områden har de varitårenI 20senaste en av

förändringen,den tekniska medomvälvningar under inverkan av
ochför globaliseringen medmarkant genomslag serieett en av

förändringar. kan också huvuddrageninstitutionella iVi ettse
med optimistisklikartat förlopp tiden ochi AsienEuropaöver en

1980-talet, följt och spriddaunder recessionerexpansion av
finansiella inträffade förstkriser. iDessa några Europasav mera

länder.och därefter asiatiskaekonomier i serieutsatta en av
för-fallen likartat cyklisktbåda kaniMen även ettseom man

effekthar de olika underlag och globaliseringenslopp, göraattav
faktor värdefull, fåttekonomins relativt rikliga återigen när-mera

konsekvenserna den gamla och dende spegelvända imast nya
världen.
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fått fleroch naturligtvis har kapitalet möj-i Sverige,I Europa,
ochekonomierligheter marknaderna vidgats. När öppnatsnär nya

rikligahar det relativtkring den ekonomin rivits,murarna egna
har bidragit tillfått högre värde. Globaliseringenkapitalet ett en

fördel.maktförskjutning kapitalets och företagensmarkant till
ekonomiskadragits den snabbarede ekonomier iI nya som

blivit de omvända.har emellertid konsekvensernautvecklingen
arbetskraft har ökaderelativt rikliga tillgången möj-Den getts

Arbetarnagamlaligheter, vilket tryck institutioner.utövar ett
inflytan-snabbare konsumtionsökningar ochkan kräva både större

Även sådan utveckling kan bromsasde, ökad demokrati. iom en
sådana förskjutningarsjälva krisens spiral kannegativa av mera

del den asiatiska krisen ochlångsiktig utgångenart ses som en av -
för framtida globalafår mycket betydelse denkrisen storav en

ekonomin.

och detfinns således likheter mellan det 1800-taletsDet senasena
avseendet deglobaliseringsprocesser det tjänar1900-talets i attatt

faktorpriser mellan "gamla" ochskillnader relativaminska i "nya
etableradededelar världsekonomin utövarsamt att pressav

finns också skillnader.institutionella förhållanden. det ManMen
kapitalets rörlighet dag ökatkan således märka medan i enormt,att

hos arbetskraften mycket lägre vad den varirörligheten änär
för sådan rörlighet dag mycketslutet 1800-talet. Hindren iärenav

Globalise-dagens globaliseringdeni meningenstörre är svagare.-
del skettmänsklig rörlighet har dag tilliringen i meningen stor

företagens, företagsledningarnas och specialisternasendast nivå.
kan innebäravad del denna globaliseringOch ärmera en av-

marknaden;företagens växandede organisationer ersätteratt stora
före-marknadstransaktioner internaliserasdvs. tidigare inomatt

företageninnebära deOch naturligtvis kan de att storatagen.
varumärkennationalstaterna identifikationen medöverflyglar -

jämförelse med den nationellaexempelvis allt väsentligblir imera
förankringen blir allt tydligare inte minst inomnågot som
sporten.

hos arbetskraften dag under slutetmindre rörligheten iDen än
national-bara resultatet de hinder1800-talet inteär av somav
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under mellantiden byggt också, paradoxaltDen ärstaterna upp.
resultat förändringtekniska ligger bakomettnog, av samma som

kapitalets ökade rörlighet och de fallande informationskostnader-
nämligen elektronikens genombrott. elektroniken ochGenomna,

förändringarde produktionsprocesser följt i spårengenom av som
har förmågan hantera kunskap informationoch i störreatt
mängder ökat. Produktionen har blivit kunskapsintensiv. Detmera
har skett markant skift efterfrågan kunskapi och kom-ett mot

har kulturbundenDärigenom kommunikation också blivitpetens.
allt viktigare vilket skapat hög rörlighet hos mindre kretsen av
specialister begränsat rörligheten arbetsmarknaden förmen
flertalet. del dagens dilemma då detDetta gällerutgör en attav
finna balanserad och stabil uppsättning institutioneren mera av
kring delvis globaliserad ekonomi.en

andra dilemma, bidrar till dagensEtt denspänningar, ärsom att
kombinerade effekten globalisering förändringoch tekniskav
visserligen leder till ökad efterfrågan kunskap eller kompetens

också gammal sådan fallasnabbt kan värde. har dei iDetattmen
gamla industriländerna bara skett förskjutningSverige intesom en
inkomstfördelningeni mellan kapital och arbete ocksåutan en

ökad lönespridning till följd sådan snabb omvärdering kun-av av
skaper. naturligtvis grundläggandeDet problem för dagensär ett
arbetsmarknad tillsammans med allmänt efterfråge-som en svag
utveckling leder till den höga arbetslösheten. härMen även ger
historien perspektiv. Perioder omvandling tenderar ledastor attav
till obalanser och lönespridning. efter tidskrävandeFörst investe-

skapas ochringar balanserad arbetsmarknad och deen ny mera
investeringarna har kommit från håll dels utbildningitvå som-

utbudet arbetskraft till efterfrågan dels också ianpassar av men
förenklingar och standardiseringar produktionsprocesserav som

efterfrågan arbetskraft efter utbudet.anpassar
kan då fråga effekten globalisering ochMan tekniskom av

förändring också höjer värdet den svenska kunskapen eller
den svenska kompetensen, denna varit relativt rikligt.o.m.om en
och lågt värderad faktor svensk ekonomii kansom nu ges nya
möjligheter vidgad värld. falli kan denna faktor bli grund-I såen
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vilka områdenekonomisk expansion.snabb Menvalen för en ny
sådan skekan en

möjlig-spektrumbrettmed säkerhetFramtiden erbjuder ett av
första skerhuvudfåror. detpekavill Förheter någrajagmen
debåde innova-utvecklingsblocken inomdetillväxten inom nya
komple-och deförändringentekniska inomför dentiva centra
utbuds-prägladeområdendvs. bådeområdena, inommentära av

efterfrågeförskjut-prägladeområdenochförskjutningar inom av
finns riskdiskuterasvillkortillväxtensningar. När att manen

innovationsområdena, ivid självaalltför starkt fixerar intresset
otvetydigttekniken.ochnaturvetenskapen Detsynnerhet inom är
central rollmycketspelatområdendessainnovationerså enatt
ekonomioch svenskivärldsekonomintotaltför tillväxten isett

förrollspelabehöverde inteseklen.under de Mengångna samma
förändrade relativ-deliggerOrsaken just ienskilda ekonomier.

Medantill. priser-upphovoch tillväxtinnovationerpriser gersom
deområdena, stigerfrån deprodukter innovativafalleralltsåna

exempelharprodukter. Historien mångakomplementära
ochinkomstertillväxthaft högochregioner nationer avensom

specialisera inomhuvudsakligen sigdärmed BNP attgenomav
snabbefterfråganÖkadkaraktäriseradeområden än avsnarareav

teknisk utveckling.
kombinerakannaturligtviseffektenbästa uppnåsDen om man

lösningar inomefterfrågan med innovativaökadlångsiktigt om-en
instängd idelvis varitkompetenssådanråden utnyttjar somsom

marknader.vidgadekanden ekonomin nåsvensk men som nu
exempelvisfrånspektrummöjligheterSådana inom ett nyryms

finnshärmiljöbelastande industriochteknik energitunginom en-
hanteraprocessutveckling ochlång tradition Sverigei attavav

värde densnabbt ökatvilken kanenergimängder närettstora
tillökar trycketindustrialiseringenglobala naturresurserna -

vilkaoch utbildningför sjukvårdmarknadervidgade represen--
främstinstängda institutio-länge varitkompetenser avterar som

informa-innehåll all denframställningoch tillskälnella ettav-
förmedla ochallt billigaredrastisktteknik gjorttion attsom ny
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därmed ökat behovet färdigheter kultur,inom humaniora ochav
samhällsvetenskap.
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Globalisering og
styringdemokratiske

Osloprofessor,østerud,øyvind

harfor alvorsamtidsdiagnosefangendeGlobalisering somener
tyngdefult imedbegyntemånedene. Detdeslått siste syv-årtean

Globaliseringsfellen,tysk bak,forlagdainiars år, oversatteet en
nordiskenorskedenstartpunkt ogviktig ietvarnoe som

detteligger isamtiddiagnose vårdebatten. Det somaver en ny
samlerdetsymbolkraft, eftersomforrettetharurtrykket. Det en

kulturtrekk imiljøspørsmål,informasjonsteknologi,økonomi, ett
skjerdetbetoneruttrykk,sammenenfattende at noesarnt

politikk.forankringenterritorialemed denrevolusjonerende av
medie-tolkningharglobalisering iUrtrykket rot aven

politiskfagligbådedebatten,delsituasjonen. Jeg ogattror en av
tidligMarshallMcLuhanframedieuttrykkføres tilbake tilkan et

landsby.globaleden Det1960-tallet, utgangs-mye avgoom
informasjonssam-hvadiskusjonenfor viderepunktet den om

verden.forbetydde vårfjernsynetfunnetet, 0.1
tolkningen, stårnårevolusjonaeredenneforhold tilI at

skaltil,annerledesgrurmleggendei vanterennnytt ogoppe noe
harobservatørved siterereferere litt åjeg også somannet enet syn

globaliseringen:økonomiskdensittet i stormsonen av
tils/eadd til detsørgelig /elasseterelativtGlobalisering nyttet oger

det detForestillingenordforråd.politise nytt,representererat ererom
bovedinn-/eapitalmarkederlatterlig. integrerteMassemigrasjon gavog
Liftårlmndre.nittendedel detglobaliseringenboldet i sistei merav

sammenbraddet for vårtvilerindringhistorisk minne atoss om
liberale, økono-nittenlmndetalletsglobalisering,tidligereforsøk på

konsekvenser.ødeleggende Dethaddeverdensordning,miske
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sammenbmddet for bnndre siden, nåddeår bedrøveligesinstartersom
avslutning mellom/erigstidensi prote/esjonisme. ble /eilde til krigDet

utenforzymnni i Europa.og og

fartsetterOg så denne observatøren med skissere denå gradvise
tilbakevendingen til liberale ortodoksier verdenskrig,etter annen

de krisene, forsvarsreaksjonene de formene forog nye og nye
tilbaketrekning nå tusenårsskiftet. Denne observatørenmot er
Chris Patten, Storbritannias siste i Hongkong.guvernør

har giftOECD definisjon økonomisk globaliseringen av som
beskrives gjennom Den internasjona-tre etapper: etappenene er
lisering, økt eksport handel landegrensene. Densom er og over
andre transnasjonalisering, økning utenlandsinvesete-er som er av
ringer vekst flernasjonalei salskaper lande-og som opererer over

tredjeDen selve globaliseringen, detgrensene. etappen er og er
urviklingen verdensomspennende nettverk for produksjonav og
informasjon. Dette rimelig språkbrukgrei det økonomiskeer en
feltet globaliseringen. Det enkle økonomiske målav er noen som
ligger bak den språkbruken omkring globalisering.

Det greie økonomiske målet internasjonal handel. Detene er
har voldsom økning i internasjonal handel under devaert en
liberale fraregimer tilbakegangDet1870. eksport-iomtrent var
volumet i land i saerlig fra1930- -40-årene, krisen i 1929,mange og

det utviklet igjen raskt verdenskrig. Detog seg etter armen
internasjonale handelsvolumet i 1997 16omtrentvar størreganger

det vari Det økning1950. målt handel.i Samtidigenn er en enorm
det slik OECD-området slår for rundt 80% verdens-ater av

handelen, det økende ulikheter innen det inntil årog er som
siden ble kalt den tredje verden. Bak denne sterke veksten i
internasjonal handel ligger blant liberalisering handels-annet en av
regimene gjennom GATT andre internasjonale avtaler.og mange

andreDet målet utenlandsinvesteringer. har haftDe adskilliger en
raskere økning handelen. 1980-talletPå det for eksempelenn var
slik den gjennomsnittlige årlige vekst utenlandsinvesteringeriat
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vekstrundt iårlig,de rike land omkring 10%for 35°/o mot
voksthar altsåUtenlandsinvesteringeneinternasjonal handel. mye

raskere.
saerlig med basisFlernasjonale salskaper, i USA; Vest-Japan og

betydelighar skjeddbare vokst, dethar ikke ogsåEuropa, enmen
delproduksjon, komponent-innslagbetydeligkonsentrasjon, et av

verdenfra ulike delerproduksjon, hvor produkter sammensattes av
raskbillig transport.grunn av og

bank-aksjekjøp,finanstransaksjonertredj målet økteDet some er
beregnetharvalutatransaksjoner.obligasj Detlån, atvzertoner og

frabare,valutatransaksjonersyvdobling slikedet har vaert aven
femtiomkringdagValutatransaksjoner i utgjørtil 1997.1990

internasjonal handel, dendagsverdien verdien så mestavganger av
eksplosjonsartede feltet.dettehar skjeddvekslen Det et ut-er

markeder til konser-fra tilmakt flyterbredt staterat ogoversyn
kaller kollektivfordamper, altså det vilden del maktatner, og

avmakt, hvor helt hvemingen styrer systemet.somse

maktesløseterritorialstatenehar skissertdet jegBetyr nå at oger
punkter det åakterutseilt den globale økonomi gåri På annoen

fortpunkter det gjortstikt andre åbegrunne et ernoensyn,
indikasjoner:overdrive betydningen det. La meg noenav

utenlandsinversteringrhandel iinternasjonalHvis ogman ser
urimelig, blironalproduktet, ikke heltnasjprosent ernoe somav

refererte stad.totaltallenebildet de jeg i Om-litt annetet enn
utenlandsinvesteringer ihandelfanget dag, det gjelderi når og

forindustrilandfor denasjonalproduktet storeprosent av
detinnenfor GATT-området,eksempel omtrent samme somer
Britisk utenriks-første verdenskrig.perioden føromfånget ivar

det ihandel omkring i 1913utgjør 45% 1997, omtrent samme som
Frankrike liggermellomkrigstiden.imellom,med dypt tall iet
prosentandelenhardet ii Ijapan35°/o 1913.1997, samme som

land hvordetsunket, fra til ned 15%,30% eneste storemot og
rundt tiløkt frahvor det harhar vokst, 10USA,prosentsatsen er

utenlands-sliknasjonalproduktet.rundt Det også20% aterav
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investeringer gjennomgående lavere i nasjonal-prosenter av
produktet dagi de Storbritanniai har denne1913. Ienn var

frasanket til Tyskland fra35%, i til60 15%. Dette20prosenten
lift bildegir hvis skal måle betydningenet ennet en av

nasjonaløkonomi.

forsaftDet slikogså innenlandske markeder langt viktigereater er
de internasjonale, totalt både japansk90% ameri-enn sett. av og

kansk produksjon til innenlandsk forgår avsetning. 70% Stor-
britannia Tyskland, for Frankrike. deler80% Iog matog storeopp

verdens land utenfor de industriland produseresav store mer enn
for innenlandsk90% avsetning. forsatt slik deDet også ater

flernasjonale selskapene, ikke deminst amerikanske, har megeten
hjemmebase, ekstremt viktig for dem. harDetstor som er vxrt

forklart med betydningen stabile rammevilkår rettsinstitu-av
utdanning,sjoner, språk, rekruttering, bankvesenet gjennom

finansiering lån forsattaltsåDet viktig ha hjemme-åog osv. er en
base for flernasjonalt konsern. rimelig detDet også ået er og er
veldig lett belegge, nasjonale økonomierå mäterat mange er
langt mindre sårbare dagi de før første verdenskrig. Hvisenn var

betydningen offentlig sektor, har den gjennom-man ser av
snittlig for de rike industriland økt fra under før første10%
verdenskrig til rundt den totale økonomien45% dag.i Norgeav
ligger dette gjennomsnittet. ligger litt lavere,USAomtrent

liggerSverige lift65°/o. gir bilde.Dette et annet

slik,Det det kan tallfeste,også det positiver og atman er en
sammenhang mellom offentlig sektors størrelse utadrettetog en
økonomi. land har offentligDe sektor, gjennom-storsom en er
gående de land har den utadrettede økonomi,mestsom og om-
vendt. slikDet internasjonalisertogså økonomiater en er av-
hengig infrastruktur offentlige for fungereinstitusjoner åav en av
ordentlig. avhengige fungerendeDe eter rettssystem,av av
politisk stabilitet, rammevilkår tvilergir. Hvisav statensom en
den påstanden, kan kikke til Russland oppløs-en etterover
ningen Sovjetunionen, hva skjer infra-dennenårav og se som
strukturen begynner forvitre.å
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internasjonalisering økonomi-dramatiskskjeddhar altsåDet aven
for-viktigealtsådetbetydelig globalisering. Men noeneren, en

nasjonale økonomienemednødt tilbehold Detå oss.ersom
hvishar langt posisjon,betydningsløse.ikke De større en erener

globaliseingsdebattendeldetvillig til tallene,inn iå avenn en
fristekan til å tro.en

detøkonomisk sammenhang,sentralthelt igjenstårDet og ernoe
omfattendesidestykke.har ikkefinanstransaksjonene. DetDe var

under dettidligere perioder,finanstransaksjoner iogså som
harforrige århundre, deliberale ved sluttenregimet etmenav

haftde harrelativtomfang dag,i også sett,enormt større ennmye
det stadiet lertredje stadium,tidligere. Dette OECD:s sagoger

teknologiforsterkesdetbortforklare. viktig,ikke Det av enoger
løpetflytte idet muliggjør å pengesummer avenormesom

for denneBakgrunnenlandegrenser kontinent.sekunder ogover
politiskresultatpolitiske vedtak. Detsituasjonen ener aver

gjennomførtkapitalbevegelser blederegulering ettersomav
Woods-systemetfor det såkaltesammenbruddet Bretton 1970-

førstgjennomførtbledatidens oljekrisene.tallet, De ettersamt
1980-tallet,tidligReagan-administrasjonenvedtak underi USA

denviktigsteunder Thatcher. iStorbritannia EuropaDet varog av
da denble foretatt Frankrikei isnuoperasjonen 1983,marssom
politikkførte heltsnudde trill rundtfranske regjering annenog en

innadstridtidligere. markedsrattet, intensDen etterog envarenn
keynsianske virke-gamlefranske ble deden regjeringi mange av

forarkitekten snuoperasjonenmidlene viktigstegitt Den varopp.
Delors,franske finansminister,davaerendeden Jaques som senere

EU-kommisjonenførte med disse omslagene iinn somseg
forpresident denne.

formeruforutsetteden situasjonen girharNå uvante,sett at nye
grunnlagpolitiskblitt vanskeligere åfor ustabilitet. Det styreer

altspekulasjonsoppkjøpvalutakurssvingninger,børsbevegelser, og
proble-rekkedenne høsten.fått anskueligjjortdet har Det er en

oppdaget, med denharde markedsaktøreneogså storemer, som
skal kort skissereakkuratbefinner i nå.situasjonen Jegoss
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forholdet mellom overnasjonal niakt den siden etene og
demokratisk denstyringssystem side, stor settannen som er
nasjonalt territorielt. ikke sazrlig godtDetteog passer sammen.

løsninger denneDet situasjonen.treer

løsningenDen den nyliberalistiske. dereguleringsierDenene ater
nødvendig, for den raskere økonomisk vekst, beskyttetvar ga og

markedsmekanismene dumme politiske uf frainngrep kort-mot
siktige hensyn kunne forkludresaerinteresser dissemåtenog som
mekanismene virket fordel med frihet,Det individuelt detpå. er en

konstitusjonellgir hva det fornuftigavgrensning politisk åen av er
fordelaktiggripe inn for alle, fori eller de fleste. Detsom er er

den nyliberalistiskei holdningen.essensen

andre alternativeDen det siermotsatteog syn er som oss
tilbake til den nasjonale kapitalkontrollen, med den samme
begrunnelsen den ble brukt da Woods-systemetBrettonsom som
ble skissert med dei 1944, Keynesargumenteneog samme som og
andre brukte fori biir vanskelig økonomienDet1944. å styre og
sikre folks levekår med politiske hvis slipper økonomiengrep

fri.helt trekke finansbevegelsene tilbake uf fra detMan må
det markedsliberale har gift dels forregimetargument at store

fortrinn til aktører utenforprivate kontroll, dels for storog
uforutsigbarhet, blir problem forogså deetsom rammer og

aktørene.private

forsøker med andre ord trekkeHer del makten tilbakeåman en av
for denigjen, til med denå å representativtetpasse rammen som

demokrati fungerer innenfor.

tredje løsningen denDen for debatten her.temaeter som er noe av
denDet ønsker overnasjonal eksempelstyring. Eter som er

forslaget skatt finanstransaksjoner, den såkalte Tobin-om
skatten. skulle ligge lavt den ikkeDen produktiveså at rammet
investeringer, høyt den tok vekk de kortsiktigeså atmen noen av
spekulasjonene, Tobin antyder den balansen vil ligge rundt 1atog

forslag%. Det det nivået. kanEntypeer en typearmen
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sammenfattes i stikkordet regionalisering. det alleredeDet er som
har skjedd viktige deleri verden. har skjeddDet i CanadaUSA,av

Mexico, gjennom NAFTA-avtalen, det har skjedd deinnenog sør-
asiatiske land med det har skjeddASEAN; Stillehavsområdeti med

ikkeAPEC; minst i gjennomEuropa urviklingenEU. Mye iog av
disse regionale områdene den situasjoneneter svar oppstosom

dereguleringspolitikken 1980-tallet. Detratt etter tungeer
bakinteresser det.

har skjeddDet betydeligogså regionalisering med utgångspunkten
sterkei regionale lands valutaer, dollar-området,i yen-området og

mark-området, det umiddelbar følgeogsåog var en av
dereguleringen.

spørsmålDet viktige forholdi til disse løsnings-toer som er
forslagene. hvorvidtDet global styring egentlig mulig.ene er er

tilHvo må

andreDet Vil slik kunnestyring demokratiseres tilfelleIer: en
under hvilke vilkår

Ad første:det har ikke lyst til kommeJeg med spådommer,å noen
kanjeg antyde kan antyde ekstremtJeg styringmen atnoe. er

vanskelig. den formen forFor styring ble gjennomført undersom
Woods-systemetBretton med kapitalreguleringene, formog var en

for heddestyring dyptgripende, rystende kriser mellom-isom
krigstiden den verdenskrig bakgrunn. Krise krigog annen som og

viktig del forutsetningen for det det heddevar en av systemet, og
ledende makt tok for det regimet. USA ien som ansvar nye var en

posisjon ledende makt helt sentral deni måtensom en som var
fungerte begyntepå. Dette knekkeåsystemet systemet sammen

for alvor da tidligUSA 1970-tallet ikke lenger villig til åvar
holde dollaren koblet til fast gullverdi. Mitt disseen at topoeng er
forutsetningene, krisebakgrunn den ledende maktog tarsom

for det internasjonale regimet, vanskeligere åansvar er øye
akkurat vanskeligerenå. Det reregulere tøyeligåer mye et systern
inn detigjen regulere detå utgangspunktet.i Detenn er er mye
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dadet detteregulerendevanskeligere regimeigangå et enn var
avviklet 1980-tallet.da det bleetablertble iregimet 1945, og

fordyp nok, detsannsynligvis ikkeforeløpigKrisen eroger
villige tilforeløpig ikke åaktører, ikkesterke minst USA, ersom

vedtakpolitiskeriktignokligger i prinsippetstikt Detansvar.en
tankeligmuligdetdet internasjonale regimet,bak er ogognye

imidlertid veldigandre det. kraverpolitisk grunnlag Detå ogmjre,
tilde forutsetningeneerfaringenden historiske viser at som var

til stedeikke ifor det internasjonale regimetstede 1945,etter er
dag.

demo-kanden overnasjonale styringenspørsmåletdetSå omvar
Innenfor de regionalegjennomføres. allehvis den kankratiseres

politikkøkonomiskområdet har organisert som svarensom
denasjonalstateneforsaft de sentraledetglobalisering, som erer

forankret.demokratider eventueltaktørene.viktigste Det et erer
i sistnevntegjelder APECi NAFTA, ASEAN, EU. IDet erog

nasjonalforsam-enkelte medlemslandsforankret dedemokratiet i
kontroll med regjnasjonalforsamlingenes sinedisselinger, iog

lovgivende makt i gjennomEUeringsrepresentanter, som er
hovedsok ligger.forankringen Detder denne iUnionsrådet. Det er

folkevilgtetil direkteflytte maktdiskosjoner å mermange omer
ville innebaerefor til EU-parlamentet.eksempel Dette enorganer,

medlemslandenemotforestillingerdet iføderalisering, men er
avstand, dessutenville skapefordi det størreat ogmange mener

fungeretiloffentlighet kunne dettepolitisk åmangler somen
tilløp tilenkelte land.innad deslik det i Det ogsågjør ener

fruktregionalisering ogsåi måterEU; en aversom mange
økonomiske regionaliseringendenglobaliseringen. Det scmer

fremtredendeharinnad gjørskjer iogså Europa, atsom
økonomiske urviklingenden ivekstregioner imotoreneersom

kraftfungererifunksjonlellerEU-området. regionerDette somer
arbeidsdelirg.internasjonalkonkurransedyktige iå envaereav

regionaliseringpolitiske iSamtidig det slik det EL somat ener er
de historisk-detfunksjonelledettegår systemet,tvers og erav
LombardiaSkottland Baskerprovinsene,områdenekulturelle ogog

politiskedeandre gamle historiske regioner sett erer som
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sterkeste dag,i selv de denmäter går tversom mange av
regionaliseringen skjer funksjonelt økonomisk. Detsom og er noe

paradokset den europeiskei regionaliseringav som svar en
globaliserende urvikling.

videre sammenheng vilI det slik detjeg dag, detiutser er
spinkle modeller for global demokratisering ikke har deten som
nasjonalstatlige demokrati forankring. finnes slikeDetsom noen
modeller, for eksempel FN-kommisjonen Commision Globalan

CarlssonGovernance formann for,Ingvar fremlasom var som
forslagslike global økonomiskstyring; sikkerhetsråd,noen etom

parlamentarikerforsamling knyttet til rakke andreFNen og en
slike imidlertidDette spinkle forholdinstitusjoner i til dergrep. er
tyngden deni internasjonale økonomi ligger, forhold tili måtenog

demokratiskerepresentative ordninger forankret innad deier
cnkelte land. dag det slikI internasjonal forutsetterstyringater
sterke vilje, den demokratiske forankring slik detstaters og ser
foreløpig, dei samarbeidende lands nasjonalforsamlinger. Deter
finnes ikke gode oppskrifter fungerende globalt demokrati, selv

finnesdet visse interessante modeller deni retning.om
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DemokratiutredningenDen parlamentariskt sammansatta
folkstyrelsens förutsättningarden svenskaanalyserar

2000-talet. i ljuset bl.a. globaliseringen,inför Det sker av
medielandskapet,Ellmedlemskapet, förändringarna deni

förnyelsearbetet inom offentlig förvaltning,lT-tekniken,nya
detförändringar sjunkande valde-lfolkrörelsernas och

sekelskiftet ska utredningentagandet. Vid presentera en
slutbetänkande.analyssammanvägd i ett

arbetets gång bidra tilUtredningen vill redan under
fördjupa demokratidebattenatt genom
offentliga seminarier i landetrunt om0

friademokratitorgetgov. medwebbplatsen sewww.-
informera sig ochmöjligheterdebatter och att om

Demokratiutredningenföra dialog kring
skriftserie debattartiklar, seminarieessäer,medenv

iniägg och forskarantotogier.

Ärmed globalisering den vilseledan-Vad ska mena en
medborgarnas demokratiskamyt Eller dende betyder att
måste minska Hur skulleminskar ochhandlingsutrymme

demokratisk motoffensiv utse.en i internationellahär skriften bidrar svenska ochl den
påsina perspektivforskare och debattörer med olika en

utvecklingsfrågor.våra avgörande och pockandemestav
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